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Code: IM06-CHN-Kunming-658L-Apr2023-29-A230317 

 

สงกรานต ์2566 เปิดแลว้ คนุหมงิ ตา้หลี ่ล ีเ่จ ีย่ง แชงกรลีา่  

6 วนั 5 คนืโดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาทา่นละ พาสปอรต์ตอ้งไมห่มดอายกุอ่นวนัที ่

11 – 16 เมษา /12- 17 เมษายน 2566 29,900.- บาท 10 Oct 2023 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 4,500.- บาท/ทา่น 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ 

 

16.00 น.        คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้4 ประต ู6 เคานเ์ตอร์

สายการบนิ LUCKY AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ยท่านจัดการดา้น

เอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

18.05 น. ออกเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L802 

22.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย...

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่ัก HUISHANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่อง คนุหมงิ – ตา้หลี ่– เมอืงโบราณตา้หลี ่– วดัเจา้แมก่วนอมิ – หมูบ่า้นซโีจว (หมูบ่า้นชาวไป๋) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบเออ๋ไหก่บัภเูขา

ฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร  ตา้หลีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรน่านเจา้ ซึง่เป็นอาณาจักรของชาว

ไป๋ในราวศตวรรษที ่8-9 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นชม เมอืงโบราณแหง่ตา้หลี ่ 

สรา้งขึน้เมือ่กว่า 1,000 ปีก่อน สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของ เมอืงไทเ่หอ สองฟากของถนนสาย

เกา่แกม่บีา้นโบราณปลกูสรา้งไวอ้ยา่งกระจัดกระจาย มถีนนสายเกา่แกท่ีต่ัดผา่นตัวเมอืงโบราณสายหนึง่

ซ ึง่ทกุวนันี้ไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีเ่จรญิคกึคัก ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้
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ชาวชนชาตไิป๋ทีแ่ต่งชดุประจ าชนชาตกิ าลังคา้ขายสิน้คา้พืน้เมอืงต่างๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืง

และเครือ่งเงนิ เป็นตน้…. 

 

จากนัน้น าทา่นชม วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกาย  

วัดที่มปีระตมิากรรมเยีย่มยอดและมชีือ่เสยีงของเมอืงตา้หลี ่จากต านานโบราณเล่าขานกันว่าในสมัย

ราชวงศถ์ัง เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงร่างเป็นหญงิชราอายกุว่า 80 ปี แบกกอ้นหนิใหญ่ไวข้า้งหลัง ยนืกดี

ขวางทางทหารไมใ่หเ้ดนิทางเขา้มาตเีมอืงได ้เมือ่ทหารของฝ่ายศัตรไูดเ้ห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรายงัแข็งแรง

ถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากจะต่อสู ้จงึไม่ไดท้ าการเขา้โจมตเีมอืง

และถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงตา้หลีจ่งึรว่มใจกนัสรา้งวัดนี้ข ึน้เพือ่สกัการะและร าลกึถงึพระคณุของเจา้แม่

กวนอมิและกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตา้หลีอ่กีดว้ย.... 

 

จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นซโีจว หรอื หมูบ่า้นชาวไป๋  

ชนพืน้เมอืงทีส่ าคัญของเมอืง ชมการแสดงของชนชาตป๋ิายพรอ้มชมิชาสามแกว้ เพือ่ร าลกึถงึวถิชีวีติและ

การเกดิมาเป็นมนุษยข์องตนเอง ซึง่ถอืเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไป๋ ทีห่าดไูดย้าก นอกจากนัน้ยังมกีาร

น าเสนอสนิคา้ต่างๆเช่น พัดกับหมวก เสื้อผา้เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของชาวไป๋ เชญิสัมผัส

วัฒนธรรมชนเผา่ไป๋ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   พักที ่DALI ZHUANG  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม ตา้หลี ่– จงเตีย้น – ชอ่งแคบเสอืกระโจน – เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “ แชงกรลีา่ ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)   

อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลีเ่จยีง 

และอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลาง สถานทีแ่หง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่  “ ดนิแดนแหง่ความฝนั ”…. 

 

ระหวา่งทางน าทา่นชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน  

หบุเขาเสอืกระโจนตัง้อยูบ่รเิวณจุดผ่านของแมน่ ้าทัง้สามทางดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตข้องมณฑลยนูาน 

หุบเขาเสอืกระโจนเป็นหุบเขาทีล่กึและมคีวามหวาดเสยีวทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เกดิจากการซัดเซาะ

ของแมน่ ้า จนิซาเจยีง ท าใหเ้กดิเป็นชอ่งแคบทีม่คีวามยาว 16 กโิลเมตร และมคีวามสงู 3,000 กวา่เมตร 

เป็นจดุชมววิทีผู่ม้าเยอืนแชงการลีา่ไมค่วรพลาดชม… 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่  

ศูนยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคน

พืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก GRACE  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ จงเตีย้น – วดัลามะซงจา้นหลงิ – ลีเ่จยีง – สระมงักรด า – เมอืงเกา่ลีเ่จ ีย่ง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ  

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยูก่ว่า 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวัตถมุากมาย รวมทัง้รปูปัน้ทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ....  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)   

เมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหน่าซ.ี.. 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระน า้มงักรด า  

อยูท่างชานเมอืงดา้นเหนอืเลา่กนัวา่เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นทีน่ั่นยงัเป็นบอ่น ้าธรรมดา อยูม่าวันหนึง่ชาวบา้น

เห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบอ่น ้าแหง่นัน้ ชาวนาซมีคีวามเชือ่เรือ่งมังกรอยูแ่ลว้ จงึตัง้ชือ่บอ่น ้าน่ันว่า บอ่

น ้ามงักรด า ปัจจบุนัไดป้รับปรงุใหเ้ป็นสวนสาธารณะทีส่วยงาม จัดสรา้งสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเกง๋จนี 

สองขา้งทางมตีน้เกาลัดขึน้เต็ม มเีนื้อทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตร ไดม้กีารจัดแบง่สว่นอยา่งเหมาะสม 

เป็นบอ่น ้าใน และบอ่น ้านอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น ้าในบอ่ผดุขึน้มาจากใตด้นิในลักษณะเป็นตาน ้า น ้าใส

จนมองเห็นกน้บอ่ทีม่สีาหรา่ยไดอ้ยา่งชดัเจน.... 

 

จากนัน้น าทา่นชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง หรอื เมอืงโบราณตา้เหยยีนเจิง้  

เมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์ัง มปีระวัตยิาวนานกว่า 800 ปี ตัวเมอืงตัง้อยูท่่ามกลางการโอบ

ลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ ทีไ่หลมาจากสระมังกรด า รูปร่างลักษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนี ซึง่ยังคงความ

งามในอดตีไวอ้ยา่งสมบรูณ์ อาท ิเชน่ อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ตน้หลวิรมิธารทีย่งัคงปลวิไปมาตามสาย

ลม ล าธารน ้าทีไ่หลผา่นเมอืงแหง่นี ้ดว้ยความสวยงามเหลา่นีท้ าใหเ้มอืง โบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคนืก็มกีารประดับ ไฟแสงสงีดงามอกี

ดว้ย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่ัก FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ ภเูขาหมิะมงักรหยก (น ัง่กระเชา้ใหญ)่ – อทุยานน า้หยก – เมอืงฉูฉ่ง  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก  

ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็นภเูขาสงูทีต่ัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลุมอยูต่ลอด

ทัง้ปี  

 

จากนัน้น าทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (กระเชา้ใหญ)่  

ขึน้สูบ่รเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก ทีค่วามสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาว

เย็นและยิง่ใหญข่องภเูขาแหง่นี ้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานน า้หยก  

ซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการละลายของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมงักรหยก เป็น

สถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผา่นาซกีลมกลนืกบัธรรมชาต.ิ... 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่ัก JIAN HUA  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก ฉูฉ่ง – คณุหมงิ-วดัหยวนทง กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 

08.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัหยวนทง  

“วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมงิ” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี น าท่านนมัสการ 

พระพุทธรปูจ าลอง ซึง่อญัเชญิมาจากประเทศไทย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงคนุหมงิ เพือ่เตรยีมเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

15.25 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  เทีย่วบนิที ่8L801 

17.05 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

 

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

หมายเหต.ุ..ลกูคา้ทา่นใดทีจ่ะจองต ัว๋ภายในประเทศ จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รอืเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ใหท้ราบกอ่น

ออกต ัว๋ทกุคร ัง้ มเิชน่น ัน้ถา้เกดิความผดิพลาดขึน้  

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ที่

ไมส่ามารถคาดการณ์ ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

เงือ่นไขและราคา ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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เงือ่นไข และการจองทวัร ์

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางได ้ในกรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น จะไมม่หีวัหนา้

ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางดว้ยโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ( หอ้งพักได ้2 ทา่น ในกรณีทีเ่ดนิทางดว้ยกนั 3 ทา่น ทางโรงแรมจัดหอ้งพักให ้

ทา่นแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้า่น 1 เตยีง ) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ายการทวัรร์ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ายการทวัรร์ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

6. คา่วซีา่เขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมูค่ณะ หรอื Group Visa on arrival  

** วซีา่แบบหมูค่ณะ ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการ

เดนิทางครัง้อืน่ๆได ้ กรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี ลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถหกัคนื

คา่วซีา่ได ้และทางบรษัิทไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีแลว้ ทกุกรณี**  กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้ กรณุา

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

8. กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นละ 20 กโิลกรัม  

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

2. คา่น ้าหนักกระเป๋าเฉพาะสว่นทีเ่กนิจาก 20 กโิลกรัมตามทีส่ายการบนิก าหนด 

3. คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการทัวรร์ะบ ุเชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่เชา่พอ๊ก

เกต๊ไวไฟ ฯลฯ 

5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g
https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g
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6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

7. กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ รวม 180 หยวนตอ่คน (เด็กช าระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 

เงือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ างวดแรก ทา่นละ 11,000.- บาท ขึน้อยูก่บัโปรแกรมทวัรท์ีท่า่นเลอืกจอง 

หากทา่นยกเลกิหลังการช าระคา่มดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่มดัจ าใหท้า่นในทกุกรณี แตท่า่นสามารถหาผู ้

เดนิทางใหมม่าใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใด ๆ     

2. ช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 20 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นยกเลกิหลังการช าระคา่

ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหท้า่นในทกุกรณี แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทาง

ใหมม่าใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่ เชน่ คา่วซีา่ส าหรับผูท้ีม่าแทนทา่น และคา่เปลีย่นชือ่ทีต่อ้งจา่ย

ใหก้บัสายการบนิ  

3. เมือ่ทา่นเลอืกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทา่นไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้หรอื

เปลีย่นโปรแกรมทวัรไ์ด ้การเลือ่นหรอืเปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ทา่กบัการยกเลกิทวัร ์ซึง่ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่

ทัวร ์หรอืเงนิมดัจ าทัวรใ์หท้า่นได ้       

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย หรอืความลา่ชา้  

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการทัวรน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดรั้บการยนืยนัทีน่ั่งจากสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

7. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ บรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆมาทดแทน โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
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9. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่จากทา่น  เฉพาะกรณีทีท่า่นไมส่ามารถไปเขา้ชมรา้นจ าหน่าย

สนิคา้พืน้เมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เชน่ รา้นบวัหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไขม่กุ ตามนโยบายสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ขององคก์ารทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหลา่นีจ้ะไดรั้บการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นจากองคก์ารทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  ซึง่มผีลท าใหค้า่ทวัรท์ีท่า่นจา่ยถกูลง  ดังนัน้หากทา่นไมเ่ขา้ชมรา้นใด

รา้นหนึง่ หรอืทัง้หมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทวัรแ์พงขึน้เนือ่งทางทวัรไ์มไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   

ซึง่ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่จากทา่น    

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งซือ้ตั๋วโดยสารรถทวัร ์หรอืเครือ่งบนิภายในประเทศลว่งหนา้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ 

พรอ้มขอค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม ่มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ

 เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจสง่ผลใหผู้เ้ดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตามก าหนดได ้ 

กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์เขา้-ออกประเทศให ้

เรยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้า่นทีส่นามบนิในวันเดนิทาง  ส าหรับทา่นผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอื

เดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรณุาตรวจเชค็อกีครัง้กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ วา่ไมห่ยบิผดิเลม่ ไมห่มดอาย ุ

และไมช่ ารดุ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นมปัีญหาดังกลา่วจนท าใหท้า่นเดนิทางไมไ่ด ้  

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


