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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนุหมงิฉางซุย – เมอืงคนุหมงิ – ประเทศจนี  

18.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักีแ้อร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวนความ

สะดวก 

 

20.55  น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802  

23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย เมืองคุนหมงิ ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพ่ัก เมอืงคนุหมงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่่า มสีภาพอากาศ

ทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

*ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง บนเครือ่งไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 

ทีพ่กั HUI SHANG HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงคนุหมงิ – เมอืงกุย้โจว – เมอืงซงิอี ้– ภูเขาหมืน่ยอด (รวมคา่รถแบตเตอรี)่ – ทะเลสาบหมืน่

ยอด – ลอ่งเรอืทะเลสาบหมืน่ยอด – เมอืงอนัชุน่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซงิอี ้ อยูใ่นเขตมนฑลกุย้โจว  เป็นเมอืงเล็กๆทีซ่อ่นตัวอยูใ่นหุบเขา

ทา่มกลางธรรมชาตสิวยงามอลังการ มชีือ่เสยีงจากเทอืกเขานับหมืน่ น ้าตกรอ้ยสาย และวัฒนธรรมของชาว

พืน้เมอืง เมอืงซงิอีเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี มกีารคมนาคมที่

สะดวกสบาย เมอืงซงิอีม้ภีเูขาทีต่ัง้ตระหงา่นสงา่งามและโบราณสถานหลายแหง่ ในแหลง่ทอ่งเทีย่วกว่า 40 

แห่ง ลว้นมทีัศนียภาพทางธรรมชาตทิีว่เิศษพศิดาร มทีรัพยากรการท่องเทีย่วหลากหลายทีร่วมตัวอยู่ใน

บรเิวณเดยีวกัน และยังตัง้อยูใ่นจุดเชือ่มต่อของเสน้ทางการท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจนี (ระยะทางประมาณ 

280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 4 ชัว่โมง ) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม ภูเขาหมืน่ยอด (WANFENGLIN) (รวมน่ังรถแบตเตอรี่) ชมความยิง่ใหญ่ของขนุเขารูปปิรา

มดิกว่าหมืน่ๆลูกตัง้เรยีงรายอย่างมรีะเบยีบเหมอืนมีคนมาจัดวางใหเ้ป็นทวิทัศน์ทีง่ดงามยาวสุดลูกหูลูกตา 

พรอ้มขึน้ไปชมววิไร่นา หมู่บา้นและสายน ้าทีผ่สมผสานกันออกมาไดอ้ย่างลงตัว เป็นภาพพาโนรามาอัน
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มโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืด

สลับซบัซอ้นแน่น ขนัดไปสดุสายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมืน่ยอด 

 

 หลังจากนัน้น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบหมืน่ยอด ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมอย่าง

ใกลช้ดิ ทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยววิภเูขาหมืน่ยอดลอ่งไปตามทะเลสาบ 
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หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัชุ่น (ระยะทางประมาณ180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 2 

ชัว่โมง) 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ WANLVCHENG PERENC HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงอนัชุน – สวนซากรุะผงิป้า (รวมรถแบตเตอรี)่ – เมอืงคนุหมงิ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางชม สวนซากุระผงิป้า หรอืซากุหมืน่ไร ่

สวนซากรุะแหง่นีต้ัง้อยูใ่นมณฑลกุย้โจว เขตเมอืงผงิป่า เป็นเขต

ปลูกซากุระที่ใหญ่ที่สุดที่หนุ่งของประเทศจีน โดยสวนซากุระ

แห่งนี้มีตน้ซากุระกว่า 5 แสนตน้ บนพื้นที่กว่า 6 พันไร่ สวน

ซากุระแห่งนี้ เ ป็นสวนชมซากุระที่ดีที่สุดในมณฑลกุย้โจว 

นอกจากชาวเมอืงทีต่่างพากันมาชมความงามของดอกซากุระ ก็

ยังเป็นทีเ่ทีย่วทีเ่หล่านักท่องเทีย่วมาเยีย่มเยยีนในชว่งตน้เดอืน

มนีาคม-เมษายน ดอกซากุระของที่นี้มดีว้ยกัน 2 สายพันธุ์ คือ

สายพันธุท์ีอ่อกดอกเร็วทีจ่ะบานในชว่งตน้เดอืนโดยลักษณะของ

ดอกจะเป็นแบบดอกเดีย่วสขีาวอมชมพ ูและอกีสายพันธุน์งึในชว่งปลายเดอืนจะเป็นลักษณะดอกซอ้นกันสี

ชมพเูขม้ หากทา่นทีเ่ดนิทางชมในชว่งปลายเดอืนจะไดพ้บกบัการโปรยปรายของดอกซากรุะทีจ่ะฟุ้งกระจาย

ไปทั่วบรเิวณ หมายเหต ุ: ทัง้นีก้ารผลบิานมากหรอืนอ้ยของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี ซึง่

อยูใ่นระหวา่ง ตน้เดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน กรณีทีด่อกซากรุะยังไมบ่าน หรอืหมดฤดูกาลกอ่นก าหนด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิง์ดรายการทอ่งเทีย่วอืน่แทน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงคุนหมงิ คุนหมงิตัง้อยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของ

มณฑลยนูนาน มพีืน้ทีท่ัง้หมด 21,600 ตารางกโิลเมตร สว่นทีก่วา้งทีส่ดุวัดจากตะวันออกไปตะวันตกกวา้ง

ประมาณ 140 กโิลเมตร และสว่นทีย่าวทีส่ดุวัดจากเหนอืไปใตย้าวประมาณ 220 กโิลเมตร ตัวเมอืงคนุหมงิอ

ยูใ่นพืน้ทีท่ะเลสาบอนัอดุมสมบรูณ์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังทศิเหนอืของทะเลสาบเตยีนฉือ และมภีเูขาลอ้มรอบตัวเมอืง

ทัง้ดา้นเหนือ ตะวันตก และตะวันออก ทะเลสาบเตยีนฉือไดรั้บการขนานนามว่า "ไขม่กุแห่งทีร่าบสงู" เป็น

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุอนัดับ 6 ในประเทศจนี และใหญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 340 

ตารางกโิลเมตร จังหวัดคุนหมงิตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน–กุย้โจว มณฑลยนูนานมภีมูอิากาศเย็นสบาย ฤดู

หนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูรอ้นอากาศไม่รอ้นจัด อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–18 องศา

เซลเซยีส (ระยะทางประมาณ 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนสูกุ ีเ้ห็ดสมนุไพร  

พกัที ่ LONGWAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคนุหมงิ – เขาซซีาน (OPTION) – รา้นบวัหมิะ – ประตมูา้ทองไกห่ยก – ชอ้ปป้ิงถนนหนาน

ผงิเจยี – สนามบนิคนุหมงิฉางซุย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน Option เพิม่เตมิ : ภเูขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) น า

ท่านเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตัวเมอืงคุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึง่ของวัดในลัทธเิต๋า สรา้ง
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ในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิทีส่กัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้

และวัดจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 

 น าท่านเดนิลอด ประตูมังกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์หมงิ เชือ่กันว่าเป็น ประตูแห่งความสริิ

มงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตูมังกรก็ตอ้งลูบ

ลกูแกว้มงักรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิผา่นประตมูงักรนี้ ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ิง่ใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 

1 ครัง้ ประตแูหง่นีต้ัง้เดน่เป็นสงา่อยูร่มิหนา้ผา 

 และการมาเทีย่วชมเขาซซีานทา่นจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคนุหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉือ  เป็น

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบ

แหง่นีก้วา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แตต่อนนีเ้หลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกวา่ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉอื

นี ้ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถกูขนานนามวา่ "ไขม่กุทอแสงแห่งทีร่าบสงู" ดว้ยความงดงามท าให ้

ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชงิ พระนางก็อยากมาดู

ทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดนิทางไปยัง

ทะเลสาบจะถกูชนกลุม่นอ้ยท ารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน (ราคาทวัร ์

800 บาท/ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะทา่นทีส่นใจเทา่น ัน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้

ทวัร ์ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ีถ่นนคนเดนิฉาหมา่ฮ ัว่เจยีลู)่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนขูนมจนีขา้มสะพาน  

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รักษาแผลไฟไหม ้ ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ประตมูา้ทองไกห่ยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) 

ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนนานโบราณเชือ่ว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี้ แลว้จะท า

ใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู 

 

น าทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกนัในอกีชือ่เรยีก 

‘ถนนคนเดนิจนิป้ีลู ่(Jin Bi Square)’ ถอืว่าเป็นถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในคุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง

คุนหมงิ ความพเิศษของสถานทีแ่ห่งนี้คือ ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึง่

ภาษาจนีเรยีกว่าจนิหม่าและป้ีจจีงึเอาค ายอ่ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลู่ซ ึง่ก็คอื“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)

มรกต” ซุม้จนิหมา่และซุม้ป้ีจเีริม่สรา้งขึน้ในรัชศกซวเตอ๋ราชวงศห์มงิ ถงึปัจจบุนันีม้ปีระวัตริว่ม 400 ปี เลา่กนั

วา่สิง่ทีน่่าอศัจรรยค์อื ทกุ 60 ปี จะมตีอนเย็นวันหนึง่ทีต่ะวันยอแสงยามสายณัหท์างตะวันตกของคนุหมงิ มา

บรรจบกบัพระจันทรท์อแสงทีเ่พิง่โผล่ขึน้ทางตะวันออกของคนุหมงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไกม่รกตพอด ีท า

ใหเ้กิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ มา้ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตามอัธยาศัย 

เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแหง่นี ้หรอืจะสามารถเดนิเลน่ชมทัศนยีภาพของถนนคนเดนิใน

เมอืงคนุหมงิ ซมึซบัวธิชีวีติของคนทอ้งถิน่ในยา่นนี ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉาง

ซุย 

18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  

19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
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 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ

ระหวา่ง 2-18 ปี 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

07 – 10 มนีาคม 2563 10,999 13,999 3,000 6,999 

11 – 14 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

13 – 16 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

18 – 21 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

20 – 23 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

25 – 28 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

27 – 30 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

01 – 04 เมษายน 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

02 – 05 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 
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03 – 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
14,999 17,999 3,000 10,999 

04 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
14,999 17,999 3,000 10,999 

08 – 11 เมษายน 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

 

เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่

วา่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็น

หลกั 

 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ       คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการ

เดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้

แรก) (ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศ

ยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 11,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์

วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง

ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่

กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทาง

ไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. (รูปถา่ย

จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้

วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนาม

ส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง

น ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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3. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

********************************************************** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

าอาจจะตอ้งซึง่หมายความวา่ลกูค ้(นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


