
  

 

 

 

 

 

 

ภูผามรกต

Shock Sale! 

       4 

ภูผามรกต-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง

Shock Sale! 11,999.-

4 วนั 2 คนื 

 

 

แผน่ดนิสแีดง 

- 



จุดเด่น 

 ภผูามรกต (ภเูขาเจยีวจอื-กระเชา้) 
 ตงชวน 
 แผน่ดนิสแีดงจดุชมววิโลเ่ฉยโกว 
 จดุชมววิเจนิเซยีวหยวน 
 จดุชมววิตา่หมา่คา่น 
 อทุยานนําตก 
 ภเูขาซซีาน (กระเชา้+รถแบตตาร)ี 
 วดัหยวนทง 
 เมอืงโบราณกวนตู ้

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

29 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

5-8 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

13-16 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

14-17 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

19-22 พ.ย. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

20-23 ธ.ค. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

24-27 ธ.ค. 60 11,999 2,500 รวมแลว้ 

1-4 ม.ค. 61 12,999 2,500 รวมแลว้ 

2-5 ม.ค. 61 12,999 2,500 รวมแลว้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ราคารวม  ค่าทัวร,์ ค่าตัวเครอืงบนิ+ค่าธรรมเนียมตัว * ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พมิเตมิ (ตามจรงิ) หาก
สายการบนิมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมตัวเพมิจากน ีคา่วซีา่กรุ๊ป 800 บาท 

ราคายงัไมร่วม คา่วซีา่เดยีว(ผลต่างเพมิ 700บาท) ,ค่าทปิกระเป๋าขนึ-ลง ,ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ+คนรถทอ้งถนิ+
หัวหนา้ทัวรไ์ทย รวม 1,000 บาท/ทรปิ/ท่าน  

หมายเหต ุ  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลยีนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ กรณีค่าเงนิผันผวน, กรณีปรับขนึค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ, กรณีประกาศขนึราคาค่าบัตรผ่านประตูหรอื 
ค่าธรรมเนียมอนืๆ  * มปีระกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทุกวัน
ทอ่งเทยีว *ครบ 16 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ 



กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตงชวน-หงถูต่ ี

01.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ G สายการซานตงแอรไ์ลน์
 (จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4  ประตหูมายเลข 4-5) 

03.55 น.     นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครคนุหมงิ โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ SC 8886 

05.55 น.     ถงึสนามบนินครคนุหมงิ เมอืงเอกของมณฑลยนูนาน（云南省）และเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมณฑล
 ยนูนาน มปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพนืทถีงึ 15,561 ตาราง
กโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับนําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมงิไดช้อืว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลิ
เพราะมภีมูอิากาศทเีย็น สบายตลอดทังปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป จงึไดช้อืว่าเป็นเมอืงแห่งฤดู
ใบไมผ้ล ิสงิทมีเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวก็คอืธรรมชาตทิสีวยงาม นําทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร (แบบจนี) 

  นําท่านเดนิทางสู ่ ตงชวนเขตชนบททตีังอยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมงิ เป็นเขตดนิสแีดง 
“หงถูต่”ี ขนาดใหญท่มีชีอืเสยีงของโลก เรมิเปิดตัวสูส่ายตาชาวโลกเมอืราวกลางปี ค.ศ. 1990 โดย
ชา่งภาพชาวจนีคน้พบและถ่ายภาพสสีันของไร่นาในเขตภูเขาหวู่เหมงิ เมอืงตงชวน ภาพถ่ายของ
เขาชนะการประกวดโดยสถานทใีนภาพถ่ายไม่ถูกเปิดเผย ยังคงเก็บเป็นความลับมาไดอ้กีหลายปี 
ภายหลังตงชวนเรมิเป็นทรีูจ้ักมากขนึจํากดัเฉพาะแตใ่นกลุม่ตากลอ้ง ภาพของ “หงถูต่”ี เรมิแพรท่าง
อนิเทอรเ์น็ต กระแสสอบถาม “ภาพนถี่ายทไีหน” ฮอืฮามาประมาณอกี 2 ปี วันนนัีกทอ่งเทยีวอยา่ง
เราขอโอกาสไปชนืชมความงามและกดชัตเตอร ์แฉ๊บ ๆ ๆ ทเีขตแผ่นดนิสแีดง (เดนิทางประมาณ 
3.5 ชวัโมง) 

เทยีง ถงึตงชวน รับประทาอนกลางวันทภีตัตาคารบนเขา (พนืเมอืง) 

 ตงชวนหงถูต่ ีสสีนัของตงชวน คอืแปลงไรแ่ปลงนาของชาวบา้น เมอืดอกชานํามนัเบง่บานผนืไรจ่ะ
เป็นสเีหลืองอร่าม ไมด้อกสขีาวจะเนรมติไร่ใหเ้ป็นสขีาว แปลงขา้วโพดจะพรมไร่ใหเ้ป็นสเีขยีว 
แปลงเก็บเกยีวจะมสีแีดงจุดขาวเพราะกระจุกพชืไร่ทนํีามากองรวมกัน แปลงดนิว่างเปล่าจะแดงจัด
เพราะสขีองดนิ พชืไรต่่างชนดิทําใหเ้กดินาไรต่่างส ีไรต่่างสทีวัทังหบุทังเขาทําใหเ้กดิภาพทงีดงาม
เกนิบรรยาย ดเูหมอืนเคก้หลายชนัหลากรส ชนัล่างอาจเป็นเคก้รสกาแฟ ปทัูบดว้ยเคก้ใบเตย ซอ้น
บนดว้ยเคก้รสวานลิา แต่งหนา้ครมีสขีาวละมนุ หรอือาจจะดเูหมอืนอะไรก็ไดท้เีรามองแลว้เห็น...คดิ
แลว้เป็น...อยา่งนัน  

  สขุใจกบัการชมววิถ่ายรูป นําท่านไปทจีุดถ่ายรูปทขีนึชอื เชน่ จุดชมววิโลเ่ฉยโกว หุบลาดชนั
สสีันสดใส ทดีอยอัศดง, จุดชมววิเจนิเซยีวหยวน เขตนาขันบันไดพระจันทร-์จุดชมววิตา่หมา่
คา่น สวนสวยหลากส ีฯลฯ  

 ดนิสแีดง สแีดงของดนิส่วนใหญ่จะเป็นสอีอกไซดข์องเหล็กและอลูมเินียม แสดงถงึการทดีนิมี
พัฒนาการสงู ผา่นกระบวนการผุพังสลายตัวและซมึชะมานาน เป็นดนิทมีกีารระบายนําด ีแต่มักจะมี
ความอดุมสมบรูณ์ตํา ดนิสแีดงจะเป็นดนิทอีอกไซดข์องเหล็กหรอือลมูเินยีมไมม่นํีาเป็นองคป์ระกอบ  

 

 

 

 

 



18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 
  พักท ีFENGYI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 

วนัทสีอง ตงชวน-ภเูขาหมิะเจยีวจอื (ภผูามรกต)-ถา่ยรปู-คนุหมงิ-บวัหมิะ-อทุยานนําพ ุ

06.00 น. รับประทานอาหารทโีรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่“ภผูามรกต” (ภเูขาหมิะเจยีวจอื) เขตท่องเทยีวแห่งใหมข่องมณฑลยนูนาน 
เป็นภเูขาหมิะความสงู 4,223 เมตรจากระดับนําทะเล อยู่ห่างจากนครคุนหมงิเพยีง 160 กโิลเมตร 
เขตภเูขาสงูทอีดุมดว้ยเขตป่าสน หนา้ผาตระหง่าน ธารนําแข็ง นําตก และทะเลสาบ ท่านสามารถ
ท่องเทยีวไดทั้ง 4 ฤดูกาล ดอกไมบ้านชว่งฤดูใบไมผ้ลใินเดือนเมษายน-มถิุนายน หนา้รอ้นจะมี
ดอกไมป่้าเรยีรา่ยตามใบหญา้ทอ้งฟ้าจะสวา่งสดใส (ประมาณ 1 ชวัโมง) 

  เรมิตน้ท่องเทยีวทคีวามสูง 3,500 จากระดับนําทะเล นําท่านนังรถอุทยาน แลว้ไปต่อกระเชา้
ลอยฟ้าขนึไปทสีถานี DAHAIQING ในระดับความสูง 3,850 เมตรจากระดับนําทะเล เดนิชม
ธรรมชาตเิป็นเสน้ทางวงกลม ผ่านลําธารเล็กๆ ทมีชีอืว่า “Flower Stream” ลัดเลาะเพลนิชม
นําตกรายทาง ซงึเมอืเขา้สูฤ่ดหูนาวนําตกจะกลายเป็นนําตกนําแข็ง เลยีวขวาขนึเขาต่อจะผ่าน “ผา
พระจันทร”์ แลว้ชม “สระอสูรกาย” ทคีวามสงู 3,950 จากระดับนําทะเล ชม “Moobang Hai มูป่ัง
ไห”่ ทคีวามสงู 4,050 จากระดับนําทะเล นําชม “สระสวรรค”์ ทคีวามสงู 4,150 จากระดับนําทะเล  
ลดระดับลงมาทคีวามสงู 3,987.3 เมตรจากระดับนําทะเล เดนิผ่านชอ่งเขา “แคบจรงิๆนะจะบอกให ้
Narrow Strip of The Sky” กลับลงมาทสีถานกีระเชา้ ตอ่รถอทุยาน  

 หมายเหต ุ 
- การท่องเทยีวฤดูหนาวในเขตภเูขาสงู ท่านควรเตรยีมเสอืผา้อปุกรณ์กันหนาว ถุงมอื ถุงเทา้ ให ้

เพยีงพอ และอยา่ลมืนําเสอืกนัฝนตดิตัวไป 
- ผูท้เีดนิไมถ่งึ Heavenly Lake สามารถเดนิตามกําลังตัวเอง และกลับมารอคณะตามเวลาทนัีดไว ้  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคาร(พนืเมอืง) เดนิทางกลับคณุหมงิ (ประมาณ 2.5 ชวัโมง)   

   แวะรา้นนวดฝ่าเทา้ เลอืกชอืยาสมนุไพรจนี รวมถงึ “บวัหมิะ” ยาทาแกนํ้ารอ้นลวกททีา่นรูจ้ักด ี 

   นําชมอทุยานนําตกคนุหมงิ สวนสาธารณะแห่งใหม่
ลา่สดุ ของนครคุนหมงิ สรา้งเมอื 5 มกราคม พ.ศ. 2559 
เป็นอทุยานนําตกเทยีมทใีหญ่ทสีดุในประเทศจนี โดยใช ้
วธิกีารผันนําจากทะเลสาบ มขีนาดความสูง 12.5 เมตร 
และกวา้งประมาณ 400 เมตร  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 ** ** ชวนชมิอาหารกวางตุง้ 

  พกัท ีLONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทสีาม  คนุหมงิ-เขาซซีาน-ประตมูงักร-วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้สนามบนิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นไปชมเขาซซีาน (Xishan) 西山(รวมกระเชา้+รถแบตตาร)ี แหลง่ท่องเทยีวอกีแห่งหนงึ
ของเมอืงคนุหมงิ เขาซซีานอยูด่า้นทศิตะวันตกของเมอืงคนุหมงิ หา่งจากเมอืงคนุหมงิ 15 กโิลเมตร 
อยูเ่หนอืระดับนําทะเล 1900–2350 เมตร บนยอดเขาซซีานเป็นทตีังของประตมูงักร หรอื หลงเหมนิ 
คนทนีเีชอืว่าใครก็ตามทสีามารถลอดผ่านประตูมังกรนีไปจะมโีชคลาภ ชมและลอดประตูมังกรทมีี
อายกุวา่ 200 ปี เพอืเป็นสริมิงคล ดา้นล่างของภเูขาซซีานเป็นทตีังของทะเลสาบเตยีนฉือ ทะเลสาบ



นําจดืทใีหญเ่ป็นอนัดับ 8 ของจนี แวะสกัการะขอพรจากเจา้พอ่เสอื เจา้แมก่วนอมิประทานบตุร เทพ
เจา้โชคลาภ ชมศาลาหงสฟ้์าทสีลักจากหนิบนัทกึประวัตกิารสรา้งและคัมภรีต์า่งๆ  

  แวะรา้นผา้ไหม-ใบชา สนิคา้ OTOP ของจนี 

12.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร **เมนสูกุเีห็ดดาํ 

  นําชมวดัหยวนทง วัดทใีหญ่ทสีุด และเกา่แกท่สีุดของมณฑลยนูนาน สรา้งขนึมาตังแต่สมัย
ราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618–ค.ศ. 907) จนถงึปัจจุบัน เป็นวัดทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,200 ปี 
ตังอยูท่ถีนนหยวนทงเจยีง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนา ทใีหญ่ทสีดุในนครคุนหมงิ ภายในวัด
ตกแต่งร่มรนืสวยงาม กลางลานมสีระนําขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลยีมกลางสระ 
ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศช์งิ เนืองจากวัดนีไดถู้กทําลายในสมัย
ราชวงศห์มงิ และไดร้ับการบรูณะโดยหซูาน ผูเ้ป็นคนพลกิประวัตศิาสตรจ์นี เป็นผูท้ทํีาใหป้ระเทศจนี
เกดิราชวงศช์งิ ภายในวัดทศีักดสิทิธแิละมชีอืเสยีงแห่งนเีป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาถงึ 3 
นกิาย ไดแ้กน่กิายมหาญาณ นกิายหนิญาณและนกิายลามะของธเิบต ท่านนมัสการพระพุทธชนิราช

ทจํีาลองมาจากเมอืงไทย   นําทา่นไปชมหยกจนี เลอืกเชา่ผซีวิ เครอืงรางนําโชคจองจนี  

  เทยีวชม “ชุย่หู GREEN LAKE 翠湖” แปลว่าสระมรกต หรอืทเีรยีกกันว่า “ทะเลสาบกรนีเลค” 
เป็นสวนสาธารณะทมีขีนาดใหญ่ใจกลางนครคุนหมงิและลอ้มรอบดว้ยบงึนํา เหมาะแกก่ารเดนิเล่น 
พักผ่อนหยอ่นใจ และออกกําลังกายเป็นอยา่งมาก เนอืงจากมบีรรยากาศร่มรนื มพีนืททีกีวา้งใหญ่
สําหรับทํากจิกรรมมากมาย มมีา้นังสําหรับพักผอ่น โดยรอบยงัมรีา้นอาหาร รา้นนําชา รา้นกาแฟ รา้น
ขายของทรีะลกึ มนตเ์สน่หข์องทะเลสาบแหง่น ีคอื ความสวยงามทเีปลยีนไปในแต่ละชว่งฤดูของปี 
ในชว่งฤดูหนาว (ธันวาคม–มกราคม) ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยฝูงนกนางนวลปากแดงทอีพยพหนี
ความหนาวเย็นมาจากไซบีเรีย มารวมตัวกันเป็นจํานวนมาก เป็นความสวยงามทีดงึดูดให ้
นักทอ่งเทยีวใหม้าเทยีวชมอยา่งไมข่าดสาย ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ(กมุภาพันธ-์มนีาคม) สวนสาธารณะ
แห่งนี ยังเปิดใหนั้กท่องเทยีวไดช้นืชมความงามของดอกซากรุะทบีานสะพรัง ไมแ่พถ้นิกําเนดิใน
ญปีุ่ น ในขณะทชีว่งฤดรูอ้นทะเลสาบชุย่หกู็จะเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ ์ทแีขง่กันอวดโฉมตลอด
ทังปี โดยเฉพาะดอกทวิลปิและ ดอกบวัหลวง ซงึกลายเป็นจุดสนใจของทะเลสาบแหง่นไีมแ่พฝ้งูนก
นางนวลปากแดงและดอกซากรุะ 

  นําชมเมอืงโบราณกวนตู ้Guandu Ancient City เมอืงโบราณขนาดใหญ่มอีายหุลายรอ้ยปี 
ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ห่างจากตัวเมอืงคุนหมงิ 17 กม. มพีืนที 1.5 ตารางกโิลเมตร 
ประกอบดว้ย 5 ภเูขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจา้บรรพบรุษุ ไดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทยีว ซอ้ป
ปิง เสอืผา้ อาหารพนืเมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ชีาวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิ
เล่นพักผ่อนหย่อนใจ ท่านไปถ่ายรูปกับเจดยีโ์บราณ มคีวามสูง 14.5 เมตร สรา้งในปี ค.ศ. 1457 
บูรณะใหม่เมอืปี ค.ศ. 1987 สรา้งจากขา้วเหนียวและดนิแดงและตัดเป็นกอ้นๆนํามาก่อสรา้งเป็น
เจดยี ์ มนํีาหนักรวม 1,350 ตัน บรเิวณฐานเจดยีเ์จาะเป็นชอ่งสทีศิทาง ความกวา้งขนาดรถมา้วงิ
ผา่นไดโ้ดยรอบเจดยีเ์ป็นถนนโบราณและมรีา้นคา้ทสีรา้งใหมเ่ลยีนแบบของเกา่ มลีานเอนกประสงค์
สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทตีังของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต นํา 
เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทมีหีลากหลายชาตพินัธ ์แต่
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** ชวนชมิสกุเีห็ดดาํ บํารงุสขุภาพ 
  เดนิทางสูส่นามบนิคนุหมงิ 

 

 

 

 



วนัทหีา้ คนุหมงิ-สวุรรณภมู ิ

01.00 น. อําลานครคนุหมงิ เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ SC 8885 

02.05 น. (วันรุง่ขนึ) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

คา่บรกิาร   พกัเดยีวจา่ยเพมิ 2,500 บาท * ไมม่รีาคาเด็ก  

อตัรานรีวม  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่วซีา่กรุ๊ป 800 บาท / คา่อาหารทุก
มอืทรีะบุในรายการ / ค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย-จนี / ค่าธรรมเนียม
สมัภาระทฝีากขนึเครอืงทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

คา่บรกิารไมร่วม  คา่วซีา่เดยีว, คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ / คา่ทปิ
ไกดท์อ้งถนิ+คนรถทอ้งถนิ+หัวหนา้ทัวรไ์ทย รวม 1,000 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ท่าน / ค่าทปิกระเป๋าขนึ-ลง / ค่าทํา
หนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วน / ค่าวซีา่ของ
ชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีม่สามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดท้ัน อนัเนอืงมาจากภยัธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สาย
การบนิ ทางบรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้ ถา้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตู ก็จะคนืค่าบัตร
ตามทบีรษัิททัวรต์อ้งจา่ยจรงิ แต่ถา้ไมม่คี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไมค่นืค่าบรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื 
ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทได ้
ทําประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืน
การเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั ชําระเต็มจาํนวนเมอืจอง พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป-หักคา่ใชจ้า่ยเท่าราคาทัวรเ์ต็ม   

ความรบัผดิชอบ  

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว สายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การ
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวร ์สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี ซงึกฎเกณฑก์ารยนื 
คา่ธรรมเนยีม การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนั และอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดย
ไมท่ราบลว่งหนา้ หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิ จงึแจง้มาเพอืทราบ 


