
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – คนุหมงิ  
18.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สายการบนิ 

LUCKY AIR (8L) พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L802 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

00.10+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋า
สมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง คนุหมงิ - ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดนิทางสู ่ อ าเภอลูช่ว่น ซึง่อยูท่างภาคเหนือของเมอืงคนุหมงิ เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาเจีย้วจือ่ 
ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ขึน้บน
ยอดเขาในปี 2555  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านขึน้รถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาท)ี ต่อดว้ยน่ังกระเชา้ขึน้ไปดา้นบน ใหท้่านไดเ้ดนิ
ตอ่บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ยา่งด ีสูจ่ดุทีเ่ดน่ทีส่ดุในการชมววิทวิทัศนข์องภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ คอื
จดุยอดของภเูขา ทีร่ะดับความสงู 4,223 เมตร (เหนอืระดับน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหวา่งทางท่าน
ยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรอืสนอาซาเรยี, น ้าของน ้าตกทีจั่บตัวเป็นน ้าแข็ง
, ล าธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุทีจ่ะไมพ่รรณนาไมไ่ด ้สว่นในระดับที่
ความสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบภเูขา ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “สระน ้าแหง่สรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดู
ใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพร่ังกว่า 32 ชนิด และในช่วงเดอืน
เมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกุหลายพันปีเบง่บานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมใน
การมาทีภ่เูขาแหง่นี ้คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เมอืงตงซวน – ชมผนืดนิสแีดงแหง่ตงซวน – คนุหมงิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงตงซวน หรอื หงถูต่ ี ้ แปลวา่แผน่ดนิสแีดง เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครอง
ของจังหวดัคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขา
สลับซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันส าปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ 
ตงซวน เป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วมักแวะมาถา่ยรปู เนื่องจากมภีมูปิระเทศทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของ
มณฑลยูนนาน ชาวบา้นแถวนั้นเล่าใหฟั้งว่า มชี่างภาพชาวจีนท่านหนึง่ตัง้ใจจะไปถ่ายรูปที่
หยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ้่านมาทีต่งชวนก่อน และพบว่าทวิทัศน์ทีน่ี่งดงาม เนื่องจากมี
พื้นดนิเป็นสแีดง เมือ่ชาวบา้นปลูกขา้วสาล,ีมัสตารด์ ยิง่ท าใหภู้เขาสวยงามหลากสสีัน 
โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเย็นมถีกูทาบทาดว้ยแสงอาทติย ์ยิง่มคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์
ของดนิแดงแหง่นี ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น าทา่นชมววิทวิทัศนข์อง ผนืดนิสแีดงตงชวน ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนอืของคนุห
มงิ พืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ 
พืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึเกดิเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใสน่าสนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตัดสลับกบั
ดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไรน่าเกษตรกร พชืผักทีป่ลกูในบรเิวณพืน้ทีน่ี ้ ไดแ้ก ่ พวกมันฝร่ัง ขา้ว
โอต๊ ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผักพวกนี ้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกันไป ท าใหเ้กดิภาพที่



สวยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความ
สวยงามไปอกีแบบ เป็นจดุชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน  
ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นเก็บภาพความงามของธรรมชาต ิณ จดุชมววิตา่งๆ เชน่ จดุชมววิ 109, 110, ฮัว
โกว หบุเขาแหง่สสีนั (COLOURFULL VALLEY), สวนจนิเซยีว (JINXIU GARDEN), เนนิฉีไค 
(QICAI SLOPE), เขตนาขัน้บันไดพระจันทร,์ และเหลา่สอืโกว (LEXIAGUA) 
จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ นครคุนหมงิ เมืองที่ไดถู้กขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” 
เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดหูนาวไม่หนาวจัด และฤดรูอ้นไมร่อ้นมาก อุณหภูมเิฉลีย่ 
15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนี มขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ MEI YIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ วดัหยวนทง - รา้นยาสมนุไพรบวัหมิะ – สวนน า้ตก – ประตมูา้ทองไกห่ยก – กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม วดัหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถั์งมอีายยุาวนานประมาณ 1,200 
กวา่ปี ซึง่ภายในวดั กลางลานจะมสีระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้า
สมีรกต ศาลาแปดเหลีย่มหลังนี้เป็นศาลาที่อู๋ซานกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน 
“เจา้แม่กวนอมิพันกร” และเจา้แมก่วนอมิพมา่ หรอืเรยีกวา่ “เจา้แมก่วนอมิหยก” ดา้นหลังวัดเป็น
อาคารสรา้งใหม ่ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ดัแหง่นี้ 
เดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็น
เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม สวนน า้ตก ดว้ยความทีเ่มอืงคนุหมงิไมม่สีวนสาธารณะใหญ่ๆ  มากนัก จงึไดส้รา้งพืน้ทีส่ ี

เขยีวนี่ข ึน้มาใจกลางนครคนุหมงิ ซึง่จะมทัีง้ทะเลสาบและ น ้าตกรูปแบบตา่งๆ ทีถู่กสรา้งขึน้มา เพือ่
เป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของชาวคนุหมงิ 



จากนั้นน าท่านชม ประตูมา้ทองไกห่ยก ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนาน
โบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี ้แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย 

18.25 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L801 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี    

19.45 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
********************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคบัลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(อายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค.2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

12 – 15 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

25 – 28 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

27 – 30 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 4,500 8,900 

28 - 31 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 4,500 8,900 

29 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 17,999 17,999 4,500 8,900 

12 – 15 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

18 – 21 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 



19 – 22 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

25 – 28 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

01 – 04 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

08 – 11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

15 – 18 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

22 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

28 – 31 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท  

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้)  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี * *ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป)       

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 8,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

4.คณะทัวรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่
หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. กรณุาเตรยีมของใชส่ว่นตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบูแ่ชมพ ูของตัวสว่นตัวไปเอง เนือ่งจากรัฐบาลทอ้งถิน่
ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
มกีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

***************************************** 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


