
 
 
 
 
 
 
 

จนี คณุหมงิ กุย้โจว 4วนั3คนื 
โดยสายการบนิ ลคักีแ้อร ์(8L) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - เดอืนเมษายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมความงามสะพร ัง่ดอกซากุระกุย้โจว 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสมัผสัธรรมชาตเิขาหมืน่ยอด 

เมอืงคุณหมงิ - เมอืงกุย้โจว – เมอืงซงิอี ้- เมอืงอนัชุน่ 

สวนซากุระผงิป้า – ประตูมา้ทองไกห่ยก - ชอ้ปป้ิงถนนหนานผงิเจยี  
เมนูพเิศษ!! เมนูขนมจนีขา้มสะพาน และสุกีเ้ห็นสมนุไพร 



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิคุนหมงิฉางซุย – เมอืงคุนหมงิ – ประเทศจนี  

18.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้
หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักีแ้อร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวนค

วามสะดวก 

 
20.55  น าท่านเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงคุนหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802  
23.50  เดนิทางถึง สนามบนิฉางซุย เมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออก

เดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพั่ก เมอืงคุนหมงิ เมอืงทีไ่ดร้ับการขนานามว่า “เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ ดว้ย
ทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

*ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง บนเครือ่งไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 
ทีพ่กั HUI SHANG HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงคุนหมงิ – เมอืงกุย้โจว – เมอืงซงิอี ้– ภูเขาหมืน่ยอด (รวมคา่รถแบตเตอรี)่ – ทะเลสาบ
หมืน่ยอด – ลอ่งเรอืทะเลสาบหมืน่ยอด – เมอืงอนัชุน่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซงิอี ้ อยู่ในเขตมนฑลกุย้โจว  เป็นเมอืงเล็กๆทีซ่่อนตัวอยู่ใน

หุบเขาท่ามกลางธรรมชาติสวยงามอลังการ มีชือ่เสียงจากเทือกเขานับหมื่น น ้าตกรอ้ยสาย และ
วัฒนธรรมของชาวพื้นเมอืง เมอืงซงิอีเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต ้
ของจีน มกีารคมนาคมทีส่ะดวกสบาย เมอืงซงิอีม้ภีูเขาทีต่ัง้ตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลาย

แห่ง ในแหล่งท่องเทีย่วกว่า 40 แห่ง ลว้นมทีัศนียภาพทางธรรมชาตทิีว่เิศษพศิดาร มทีรัพยากรการ
ท่องเที่ยวหลากหลายที่รวมตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน และยังตัง้อยู่ในจุดเชือ่มต่อของเสน้ทางการ

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจนี (ระยะทางประมาณ 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 4 ชัว่โมง ) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม ภูเขาหมืน่ยอด (WANFENGLIN) (รวมน ัง่รถแบตเตอรี)่ ชมความยิง่ใหญ่ของขนุเขา
รูปปิรามดิกวา่หมืน่ๆลกูตัง้เรียงรายอย่างมรีะเบยีบเหมอืนมคีนมาจัดวางใหเ้ป็นทวิทัศน์ทีง่ดงามยาวสดุ
ลูกหูลูกตา พรอ้มขึน้ไปชมววิไร่นา หมู่บา้นและสายน ้าทีผ่สมผสานกันออกมาไดอ้ย่างลงตัว เป็นภาพ

พาโนรามาอันมโหฬาร และยิง่ใหญ่ของภเูขาหนิปนูรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามดิทีป่รากฏเป็นภเูขาหนิปนู
ยาวพรดืสลับซับซอ้นแน่น ขนัดไปสดุสายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมืน่ยอด 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หลังจากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบหมืน่ยอด ใหท้่านไดสั้มผัสกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมอย่าง

ใกลช้ดิ ทีถู่กรายลอ้มไปดว้ยววิภเูขาหมืน่ยอดลอ่งไปตามทะเลสาบ 
 

 
   



 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัชุ่น (ระยะทางประมาณ180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 2 

ชัว่โมง) 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่WANLVCHENG PERENC HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม เมอืงอนัชุน – สวนซากุระผงิป้า (รวมรถแบตเตอรี)่ – เมอืงคุนหมงิ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางชม สวนซากุระผงิป้า หรอืซากุหมืน่ไร่ สวนซากุระแห่งนี้ตัง้อยู่ในมณฑลกุย้
โจว เขตเมอืงผงิป่า เป็นเขตปลูกซากุระทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีห่นุ่งของประเทศจีน โดยสวนซากุระแห่งนี้มตีน้

ซากุระกวา่ 5 แสนตน้ บนพื้นทีก่ว่า 6 พันไร่ สวนซากุระแห่งนี้เป็นสวนชมซากรุะทีด่ทีีสุ่ดในมณฑลกุย้
โจว นอกจากชาวเมอืงทีต่า่งพากันมาชมความงามของดอกซากรุะ ก็ยังเป็นทีเ่ทีย่วทีเ่หลา่นักท่องเทีย่ว

มาเยีย่มเยยีนในชว่งตน้เดอืนมนีาคม-เมษายน ดอกซากรุะของทีน่ี้มดีว้ยกัน 2 สายพันธุ ์คอืสายพันธุท์ี่
ออกดอกเร็วทีจ่ะบานในชว่งตน้เดอืนโดยลักษณะของดอกจะเป็นแบบดอกเดีย่วสขีาวอมชมพู และอกี
สายพันธุ์นึงในช่วงปลายเดือนจะเป็นลักษณะดอกซอ้นกันสีชมพูเขม้ หากท่านที่เดนิทางชมในช่วง

ปลายเดอืนจะไดพ้บกับการโปรยปรายของดอกซากรุะทีจ่ะฟุ้งกระจายไปทั่วบรเิวณ  
หมายเหตุ : ทัง้นี้การผลบิานมากหรือนอ้ยของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึง่อยู่ใน

ระหว่าง ตน้เดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน กรณีทีด่อกซากรุะยังไม่บาน หรือหมดฤดูกาลกอ่นก าหนด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิง์ดรายการท่องเทีย่วอืน่แทน 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงคุนหมงิ คุนหมงิตัง้อยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออก

ของมณฑลยูนนาน มีพื้นที่ทัง้หมด 21,600 ตารางกโิลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดวัดจากตะวันออกไป
ตะวันตกกวา้งประมาณ 140 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือไปใตย้าวประมาณ 220 

กโิลเมตร ตัวเมืองคุนหมงิอยู่ในพื้นทีท่ะเลสาบอันอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่ริมฝ่ังทศิเหนือของทะเลสาบ
เตยีนฉือ และมภีูเขาลอ้มรอบตัวเมอืงทัง้ดา้นเหนือ ตะวันตก และตะวันออก ทะเลสาบเตยีนฉือไดร้ับ

การขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งที่ราบสูง" เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ที่สุดอันดับ 6 ในประเทศจีน และ
ใหญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 340 ตารางกโิลเมตร จังหวัดคนุหมงิตัง้อยู่บนทีร่าบสูง
ยูนนาน–กุย้โจว มณฑลยูนนานมภีมูอิากาศเย็นสบาย ฤดหูนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดรูอ้นอากาศไม่

รอ้นจัด อุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–18 องศาเซลเซยีส (ระยะทางประมาณ 280 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุก ีเ้ห็ดสมุนไพร  
พกัที ่LONGWAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงคุนหมงิ – เขาซซีาน (OPTION) – รา้นบวัหมิะ – ประตูมา้ทองไก่หยก – ชอ้ปป้ิงถนน

หนานผงิเจยี – สนามบนิคุนหมงิฉางซุย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน Option เพิม่เตมิ : ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon 

Gate) น าท่านเดนิทางสู่ เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตัวเมอืงคนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดใน
ลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิทีส่กัดไวต้ามไหล่เขา 



 
 
 
 
 
 
 

พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิต๋า ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นที่มปีระวัตคิวามเป็นมา

ยาวนานนับ 1,000 ปี  
 

 
 
 น าท่านเดนิลอด ประตูมังกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันว่าเป็น ประตูแห่งความ

สริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตแูหง่นี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตมูังกรก็

ตอ้งลูบลูกแกว้มังกรดว้ย ก่อนทีเ่ราจะเดนิผ่านประตูมังกรนี้ ใหน้ึกอธษิฐานในใจอยากไดส้ิง่ใด เดนิ
ผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นี้ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่รมิหนา้ผา  

 
 และการมาเทีย่วชมเขาซซีานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีน

ฉอื  เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แต่
ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กวา้งขวางถึงหา้รอ้ยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตาราง
กโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูกขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแหง่

ทีร่าบสูง" ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่ง
ราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดทูะเลสาบแหง่นี้มาก แตไ่ม่สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็น

แมนจู กลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มนอ้ยท ารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่
นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน (ราคาทัวร ์800 บาท/ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะท่านทีส่นใจเท่านัน้ สามารถ

ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร ์ส าหรับท่านทีไ่ม่ไดซ้ือ้ทัวรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะได ้
ทีถ่นนคนเดนิฉาหม่าฮั่วเจยีลู)่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูขนมจนีขา้มสะพาน  

 



 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิใน

ดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประตูมา้ทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock 

Gates) ซึง่เป็นประตศูักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของอาณาจักรยูนนานโบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี้ 
แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู 

 

 
 

น าทุกท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรือทีรู่จั้กกันในอีก

ชือ่เรยีก ‘ถนนคนเดนิจนิป้ีลู ่(Jin Bi Square)’ ถอืวา่เป็นถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในคนุหมงิ ถนนจนิป้ีลู ่ตัง้อยู่
ใจกลางเมอืงคุนหมงิ ความพเิศษของสถานทีแ่ห่งนี้คอื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตูมา้ทองและซุม้
ประตไูกม่รกตซึง่ภาษาจนีเรยีกว่าจนิหม่าและป้ีจีจงึเอาค าย่อ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลู่ซ ึง่ก็คอื

“ถนน(มา้)ทอง(ไก)่มรกต” ซุม้จนิหม่าและซุม้ป้ีจเีริม่สรา้งขึน้ในรัชศกซวเตอ๋ราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันนี้มี
ประวัตริ่วม 400 ปี เล่ากันว่าสิง่ที่น่าอัศจรรย์คือ ทุก 60 ปี จะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยาม

สายัณหท์างตะวันตกของคุนหมงิ มาบรรจบกับพระจันทรท์อแสงทีเ่พิง่โผ่ลขึน้ทางตะวันออกของคุนห
มงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไกม่รกตพอด ีท าใหเ้กดิทัศนียภาพอัศจรรยล์ักษณะ “รัศมบีรรจบ ณ มา้ทอง

ไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี้ หรือจะ
สามารถเดนิเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมอืงคุนหมงิ ซมึซับวธิชีวีติของคนทอ้งถิน่ในย่านนี้ 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซุย 

18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื  

เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-18 
ปี 

ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไม่รวมต ั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 

03 – 06 เมษายน 2563 14,999 17,999 3,000 10,999 



 
 
 
 
 
 
 

04 – 07 เมษายน 2563 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 ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั

จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย
แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั 

โดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 

 
ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 
เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.       

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่

อนิเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ า

ครัง้แรก) (ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน้) 



 
 
 
 
 
 
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน

ประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า 

ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิ
มัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและ

ท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้
รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง

บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ 

รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการ
อนุมัตวิีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื 

กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่าง
ใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทาง
บรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบ
เรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไข
การคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน า
เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   



 
 
 
 
 
 
 

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับ
ราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดี

ทีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีทีว่ีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคดิค่าใชจ่้าย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้
จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซี่ายังไม่ออก เนื่องจาก
ท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดนิทางฉบับจริง หากท่านส่ง 

ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. มา
ใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูป

ถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  
และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว 
ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  



 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 
 
 
 
 
 
 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 
 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จาก
ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และ

คุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซ่ีากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้

เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณี

ทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการ
เดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใด

เชือ่มโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดนิทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์ 
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

คา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์
ไม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ได ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 



 
 
 
 
 
 
 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อัน

ไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของ

ทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้าย
ใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
 

  
 
 

 
 

 


