
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
23.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั!น " ประตทูางเขา้หมาย 3 เคา้เตอร ์G สายการบิน 

SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรบั และบริการเรื�องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบั
บตัรที�นั�งบนเครื�องบิน  

 

วนัที9สอง คุนหมิง – เก็บผลไมส้ดๆจากไร ่- เมืองตงซวน – ชมผืนดินสแีดงแห่งตงซวน 
03.00 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที9ยวบินที9 8C886 

(ใชร้ะยะเวลาบิน H ชั 9วโมง IJ นาที) 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที�ประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย + ชั �วโมง) หลงัจากผ่านขั0นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั
กระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทาง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ตี0  แปลวา่แผ่นดินสีแดง เป็นอาํเภอที�อยูใ่นเขต
ปกครองของจงัหวดัคุนหมิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศ
เป็นทิวเขาสลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชีพปลกูขา้วสาลีมนัสาํปะหลงั พืชผกั และดอกไม้
นานาพนัธุ ์ 
ตงซวน เป็นจุดที�นักท่องเที�ยวมกัแวะมาถ่ายรูป เนื�องจากมีภูมิประเทศที�สวยงามอีกแหง่หนึ�ง
ของมณฑลยูนนาน ชาวบา้นแถวนั0นเล่าใหฟั้งว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ�งตั0งใจจะไป
ถ่ายรูปที�หยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ่้านมาที�ตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ที�นี� งดงาม 
เนื�องจากมีพื0 นดินเป็นสีแดง เมื�อชาวบา้นปลูกขา้วสาลี,มัสตาร์ด ยิ�งทาํใหภู้เขาสวยงาม
หลากสีสัน โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเยน็มีถูกทาบทาดว้ยแสงอาทิตย ์ยิ�งมีความสวยงาม
เป็นเอกลกัษณข์องดินแดงแหง่นี0  

เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมวิวทิวทศัน์ของ ผืนดินสแีดงตงชวน ตั0งอยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของ
คุนหมิง พื0 นแผ่นดินที�เป็นเนื0 อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซข์องธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื�นๆใน
เนื0 อดิน พื0 นที�บริเวณนี0 จึงเกิดเป็นทศันียภาพที�สวยงาม สีสนัสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเขม้ ตดั



 

  

 

 

 

 

 

 

สลบักบัดอกไมห้ลากสีสนัในทอ้งทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผกัที�ปลกูในบริเวณพื0 นที�นี0  ไดแ้ก่ พวก
มนัฝรั �ง ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอื�นๆ สีสนัของพืชผักพวกนี0  อีกทั0งขนาดของตน้ที�แตกต่างกนัไป ทาํ
ใหเ้กิดภาพที�สวยงาม แปลกตา และเมื�อถึงฤดูเก็บเกี�ยว พื0 นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้
เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวที�นักถ่ายภาพและนักท่องเที�ยวตอ้งมาเยอืน  
 
 
 
ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิวต่างๆ เชน่ จุดชมวิว +@A, 
++@, ฮวัโกว หุบเขาแหง่สีสนั (COLOURFULL VALLEY), สวนจินเซียว (JINXIU GARDEN), 
เนินฉีไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั0นบนัไดพระจนัทร,์ และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA) 

คํ 9า  บรกิารอาหารคํ 9า ณ ภตัตาคาร 
พกัที9 WANG TONG HOTEL ระดบั " ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
วนัที9สาม ภูเขาเจี! ยวจื9อ(รวมรถและกระเชา้ขึ! น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวน

นํ!าตก–รา้นผา้ไหม  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ อาํเภอลู่ช่วน ซึ�งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที�ตั0งของ ภูเขาเจี! ย
วจื9อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที�เที�ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที�เพิ�งมีการสรา้ง
กระเชา้ขึ0 นบนยอดเขาในปี 2555 นําท่านขึ0 นรถประจาํทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อดว้ย
นั�งกระเชา้ขึ0 นไปดา้นบน ใหท่้านไดเ้ดินต่อบนทางเดินไมที้�ไดจ้ดัวางไวอ้ยา่งดี สู่จุดที�เด่นที�สุดใน
การชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี0 ยวจื�อ คือจุดยอดของภูเขา ที�ระดับความสูง 4,223 เมตร 
(เหนือระดับนํ0าทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยงัไดพ้บสิ�งมหศัจรรยอี์กมากมาย อาทิ 
สนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรีย, นํ0าของนํ0าตกที�จบัตวัเป็นนํ0าแข็ง, ลาํธารรูปทรงต่างๆ เป็นตน้ ทํา
ใหเ้ห็นภาพความสวยงามสุดที�จะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วน
ในระดบัที�ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบ



 

  

 

 

 

 

 

 

ภูเขา ที�มีชื�อเรียกว่า “สระนํ0าแห่งสรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูรอ้น ดอกไมน้านา
พรรณ พรอ้มที�จะบานสะพรั �งกว่า 32 ชนิด และในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที�ดอกกุหลาย
พนัปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี0  (ช่วงเวลาที�เหมาะสมในการมาที�ภูเขาแห่งนี0  คือ ช่วง
หนา้หนาว ตั0งแต่กลางเดือนตุลาคม - เมษายน) 

เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

นําท่านเดินทางกลบัสู่ นครคุนหมิง เมืองที�ไดถู้กขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” เพราะมี
สภาพอากาศเยน็สบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมิเฉลี�ย +a 
-+b องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดในมณฑลยูนนาน ตั0งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั d จากทั0งหมด ef มณฑล  
นําท่านเดินทางกลับสู่นครคุนหมิง นําท่านชม สวนนํ! าตก ดว้ยความที� เมืองคุนหมิงไม่มี
สวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จึงไดส้รา้งพื0 นที�สีเขียวนี� ขึ0 นมาใจกลางนครคุนหมิง ซึ�งจะมีทั0ง
ทะเลสาบและ นํ0าตกรูปแบบต่างๆ ที�ถูกสรา้งขึ0 นมา เพื�อเป็นที�พกัผ่อนหยอ่นใจของชาวคุนหมิง 
จากนั0นนําท่านชมผลิตภัณฑ์ที� รา้นผา้ไหม ที�ขึ0 นชื�อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื0 อ
สินคา้ที�ทาํจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสื0 อผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

ค ํ 9า  บรกิารอาหารคํ 9า ณ ภตัตาคาร 
พกัที9 MEIYUN HOTEL ระดบั " ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  
 
วนัที9สี9 รา้นยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรร์ี9+กระเชา้) - รา้นใบชา – รา้น

หยก – วดัหยวนทง– ยา่นเมืองเก่ากวนตู ้- กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

เดินําเดินทางสู่ รา้นยาสมุนไพรเพื9อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รูจ้กักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 
จากนั0นทาํท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั0งหา่งจากตวัเมือง
คุนหมิง eA กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ�งของวดัในลทัธิเต๋า 
สรา้งในชว่ง ค.ศ.+f+b-+bhi บางชว่งของเสน้ทาง
ตอ้งผ่านอุโมงคหิ์นที�สกดัไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาล
เจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซึ�งสรา้งขึ0 นดว้ยแรงศรทัธาของ
ชาวบา้นที�มีประวติัความเป็นมายาวนานนับ +,@@@ ปี 



 

  

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินลอด ประตูมงักรหลงเหมิน ซึ�งสรา้งขึ0 นในสมยัราชวงศห์มิง เชื�อกนัวา่เป็น ประตู
แหง่ความสิริมงคล ซึ�งถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผ่านประตแูหง่นี0  จะประสบแต่ความสาํเร็จโชคดี ตอน
ลอดประตมูงักรก็ตอ้งลบูลกูแกว้มงักรดว้ย ก่อนที�เราจะเดินผ่านประตมูงักรนี0  ใหนึ้กอธิษฐานใน
ใจอยากไดสิ้�งใด เดินผ่านเขา้ไปก็แตะ + ครั0ง ประตแูหง่นี0 ตั0งเด่นเป็นสง่าอยูริ่มหนา้ผา  

เที9ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

นําท่านชม รา้นหยก หยกเป็นอัญมณีที�มีค่า มีราคาสูง และไดร้ับความนิยมมากในประเทศ
แถบเอเชีย เชื�อกนัว่า หยกเป็นเครื�องประดับนําโชค ผูใ้ดที�ครอบครองจะพบกับความโชคดี มี
ความสุข มีความเจริญรุ่งเรื�องอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท่้าน
ไดเ้ลือกซื0 อเป็นของฝากอนัลํ0าค่าแก่คนที�ท่านรกั 
จากนั0 นนําท่านชม วัดหยวนทง วัดที� ใหญ่ที� สุดและ
เก่ าแก่ ที� สุ ดของมณ ฑลยูนนาน เป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาที�ใหญ่ที�สุดในคุนหมิง สรา้งมาตั0งแต่
สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี 
ซึ�งภายในวดั กลางลานจะมีสระนํ0าขนาดใหญ่ มีสะพาน
ขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี�ยมกลางสระนํ0าสีมรกต ศาลาแปดเหลี�ยมหลังนี0 เป็นศาลาที�อู๋ซานกุย้
สรา้งในสมัยราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจา้แม่กวนอิมพนักร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า 
หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอิมหยก” ดา้นหลังวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป 
พระพุทธชินราช(จําลอง) ซึ�งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชิญไป
ประดิษฐานไว ้ณ ที�วดัแหง่นี0  
นําทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกั ใหท่้านไดช้าชิมที�มีชื�อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่
หลงของปักกิ�ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื�นๆที�มีชื�อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที�
รวบรวมจากแหล่งผลิตที�ขึ0 นชื�อ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดลิ้0 ม
รสชาติของชาชนิดต่างๆ 
จากนั0 นนาท่านสู่  ย่านเมืองเก่ากวนตู ้ เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�ไดร้ับการฟื0 นฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่ง
ซ้อป ปิ0 ง  เสื0 อผ้า  อาหารพื0 น เมื อง ขนม  และลาน



 

  

 

 

 

 

 

 

เอนกประสงคที์�ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ที�สรา้งขึ0 นมาเพื�อเป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน 
สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สรา้งเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลังของเมือง
โบราณ เป็นที�ตั0งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวจีนในคุนหมิงที�มีหลากหลายชาติพนัธ ์แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

คํ 9า บรกิารอาหารคํ 9า ณ ภตัตาคาร 
 
 
 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย 
JV.JJ น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที9ยวบินที9 SC8885 

(ใชร้ะยะเวลาบิน H ชั 9วโมง IJ นาที)    
JH.JX (+1)  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั mวภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทุกครั0งก่อนทาํการ 

ออกตั mว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
**โรงแรมที9พกั และโปรแกรมท่องเที9ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี9ยนขึ! นอยูก่บัความ

เหมาะสม และคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
**การเดินทางในแตล่ะครั!งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน VX ท่านขึ! นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเลื9อนการเดินทาง หรอืเปลี9ยนแปลงราคา** 

คณะยนืยนัการเดินทางที9 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที9ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

H-I ท่าน 

 เด็กอายุต ํ 9ากว่าV_ปี 
พกัเดี9ยว

เพิ9ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตัว̀ 

Ja - Jb กนัยายน HXaV 9,999 12,999 H,000 a,900 

Je – VJ กนัยายน HXaV 9,999 12,999 H,000 a,900 



 

  

 

 

 

 

 

 

VI – Va กนัยายน HXaV 10,999 13,999 H,000 a,900 

HV – H" กนัยายน HXaV 10,999 13,999 H,000 a,900 

VJ – VI ตลุาคม HXaV 13,999 16,999 2,000 a,900 

VI – Va ตลุาคม HXaV 13,999 16,999 2,000 a,900 

Ve - HJ ตลุาคม HXaV 11,999 14,999 H,000 a,900 

V_ - HV ตลุาคม HXaV 11,999 14,999 H,000 a,900 

 
 
 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ9นและหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนเพื9อร่วมโปรโมทสินคา้พื! นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบ
ชา, หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นปี9 เซียะ ซึ9งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี! แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื! อหรือไม่ซื! อขึ! นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั!งสิ! น 
และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ]ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที9เกิดขึ! นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 3JJหยวน/
ท่าน/รา้น 

• ณ สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจาํหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ
สามารถซื0 อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื0 อ โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรท์ั0งสิ0 น แต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการนี! รวม 
� ค่าตั mวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
� ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน ei กก.      
� ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ e ท่านหรือ  i ท่าน  



 

  

 

 

 

 

 

 

� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามราย  
� ค่าอาหารตามมื0 อที�ระบุในรายการ     
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ +,@@@,@@@ บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี! ไม่รวม 

� ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  
     (สาํหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั0น)  
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี�ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที�ทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน (วีซ่ากรุป๊)       
     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ +,b@@ บาท** 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ e@@ หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม f% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย i% 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
 
 
 
เงื9อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
+.นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� ตอ้งชาํระเงินค่าบริการเต็มจาํนวน ภายใน i วนัหลงัจากทาํการยนืยนัการจอง  
e.นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั0งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์0นๆ 
i.การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี0  
วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั0นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
h.คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 
เงื9อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 

  

 

 

 

 

 

 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี0  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั0งหมดทั0งนี0  ทางบริษัท

จะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั mวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

**เนื�องจากราคานี0 เป็นราคาโปรโมชั �น ตั mวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตั mวเท่านั0น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั0งสิ0 น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]ไม่คืนเงินทั!งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 
3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมัดจาํหรือซื0 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั0งหมด   

 
 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี0  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื9อนไขและขอ้กาํหนดอื9นๆ 

1. ทวัรนี์0 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั0น 



 

  

 

 

 

 

 

 

2. ทัวร์นี0 เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั0งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั0งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า +a 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย f วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย +@ วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั mวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอ
เจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั0งนี0  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ0 นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี0 คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั0น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ{ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ0 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั mวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื0 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั0น  

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ0 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน +@@ 

มิลลิลิตรต่อชิ0 น และรวมกนัทุกชิ0 นไม่เกิน +,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
+ ใบเท่านั0น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั0น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เนื�องจาก
รฐับาลทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ0 งขยะ จึงอาจไม่มีบริการที�โรงแรม 

 
4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี9ยวกบัการนาํแบตเตอรี9สาํรองขึ! นไปบนเครื9องบินดงันี!  

 แบตเตอรี�สาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ0 นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 
h.+ แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า e@,@@@ mAh หรือน้อยกว่า +@@ Wh สามารถนําขึ0 น
เครื�องไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
h.e แบตเตอรี�สํารองที�มีความจุไฟฟ้า e@,@@@ - ie,@@@ mAh หรือ +@@-+d@ Wh สามารถนําขึ0 น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ e กอ้น 
h.i แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ ie,@@@ mAh หรือ +d@ Wh หา้มนําขึ0 นเครื�องในทุกกรณี 
X. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 

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

 

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาท่องเทียวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั น!! 
• สาํเนาหนงัสือเดินทาง ที�มีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

• สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํ 9ากว่า V_ ปี 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การทาํวซ่ีากรุ๊ปท่องเที�ยวนั �นใชแ้ค่เพยีงสาํเนาพาสสปอต์ที�ชัดเจนเท่านั�น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


