
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมาย 3 เคา้เตอร ์G สายการบิน 

SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบั

บตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัที่สอง คุนหมิง – เก็บผลไมส้ดๆจากไร ่- เมืองตงซวน – ชมผืนดินสแีดงแห่งตงซวน 

03.00 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ 8C886 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทาง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ต้ี แปลวา่แผ่นดินสีแดง เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่นเขตปกครอง

ของจงัหวดัคุนหมิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขา

สลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชีพปลกูขา้วสาลีมนัส าปะหลงั พืชผกั และดอกไมน้านาพนัธุ ์ 

ตงซวน เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวมกัแวะมาถ่ายรูป เน่ืองจากมีภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกแหง่หน่ึงของ

มณฑลยูนนาน ชาวบา้นแถวน้ันเล่าใหฟั้งว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหน่ึงตั้งใจจะไปถ่ายรูปท่ี

หยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ่้านมาท่ีตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ท่ีน่ีงดงาม เน่ืองจากมี

พ้ืนดินเป็นสีแดง เม่ือชาวบา้นปลูกขา้วสาลี,มัสตาร์ด ยิ่งท าใหภู้เขาสวยงามหลากสีสัน 

โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเยน็มีถูกทาบทาดว้ยแสงอาทิตย ์ยิง่มีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์

ของดินแดงแหง่น้ี 

http://bit.ly/2NMk5YE


เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมวิวทิวทศัน์ของ ผืนดินสแีดงตงชวน ตั้งอยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนห

มิง พ้ืนแผ่นดินท่ีเป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซข์องธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน 

พ้ืนท่ีบริเวณน้ีจึงเกิดเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม สีสนัสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเขม้ ตดัสลบักบั

ดอกไมห้ลากสีสนัในทอ้งทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผกัท่ีปลกูในบริเวณพ้ืนท่ีน้ี ไดแ้ก่ พวกมนัฝรัง่ ขา้ว

โอต๊ ขา้วโพด และอ่ืนๆ สีสนัของพืชผกัพวกน้ี อีกทั้งขนาดของตน้ท่ีแตกต่างกนัไป ท าใหเ้กิดภาพท่ี

สวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว พ้ืนดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความ

สวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวท่ีนักถ่ายภาพและนักท่องเท่ียวตอ้งมาเยอืน  

ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิวต่างๆ เชน่ จุดชมวิว 109, 

110, ฮวัโกว หุบเขาแหง่สีสนั (COLOURFULL VALLEY), สวนจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉี

ไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบนัไดพระจนัทร,์ และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ภูเขาเจี้ ยวจื่อ(รวมรถและกระเชา้ข้ึน) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวน

น ้าตก–รา้นผา้ไหม  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอลู่ชว่น ซ่ึงอยูท่างภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นท่ีตั้งของ ภูเขาเจี้ ยวจื่อ 

ภูเขาหิมะแหง่เมืองคุนหมิง สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ท่ีเพ่ิงมีการสรา้งกระเชา้ขึ้ น

บนยอดเขาในปี 2555 น าท่านข้ึนรถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อดว้ยนัง่กระเชา้ขึ้ น

ไปดา้นบน ใหท่้านไดเ้ดินต่อบนทางเดินไมท่ี้ไดจ้ัดวางไวอ้ย่างดี สู่จุดท่ีเด่นท่ีสุดในการชมวิว

ทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ท่ีระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือ

ระดบัน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหวา่งทางท่านยงัไดพ้บส่ิงมหศัจรรยอี์กมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน 

หรือสนอาซาเรีย, น ้าของน ้าตกท่ีจบัตวัเป็นน ้าแข็ง, ล าธารรูปทรงต่างๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพ

ความสวยงามสุดท่ีจะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วนในระดบัท่ีความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มี

ทะเลสาบภูเขา ท่ีมีชื่อเรียกว่า “สระน ้ าแห่งสรวงสวรรค์” ถา้ในฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูรอ้น 

ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มท่ีจะบานสะพรัง่กว่า 32 ชนิด และในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงท่ี



ดอกกุหลายพนัปีเบ่งบานสวยงามอยูบ่นภูเขาแห่งน้ี (ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการมาท่ีภูเขาแห่งน้ี 

คือ ชว่งหนา้หนาว ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - เมษายน) 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีไดถู้กขนาน

นามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” เพราะมีสภาพอากาศ

เย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูรอ้นไม่

รอ้นมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนห

มิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูน

นาน ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล  

น าท่านเดินทางกลับสู่นครคุนหมิง น าท่านชม สวนน ้าตก ดว้ยความท่ีเมืองคุนหมิงไม่มี

สวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จึงไดส้รา้งพ้ืนท่ีสีเขียวน่ีขึ้ นมาใจกลางนครคุนหมิง ซ่ึงจะมีทั้ง

ทะเลสาบและ น ้าตกรูปแบบต่างๆ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นมา เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของชาวคุนหมิง 

จากน้ันน าท่านชมผลิตภณัฑท่ี์ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้ นช่ือของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

ท่ีท าจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ MEIYUN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สี ่ รา้นยาสมุนไพรบวัหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรร์ี่+กระเชา้) - รา้นใบชา – รา้น

หยก – วดัหยวนทง– ยา่นเมืองเก่ากวนตู ้- กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

เดิน าเดินทางสู่ รา้นยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” 

สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

จากน้ันท าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งหา่งจากตวัเมือง

คุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหน่ึงของวดัในลทัธิเต๋า 

สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทาง

ตอ้งผ่านอุโมงคห์ินท่ีสกดัไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาล

เจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซ่ึงสรา้งขึ้ นดว้ยแรงศรทัธาของ

ชาวบา้นท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี 

น าท่านเดินลอด ประตูมงักรหลงเหมิน ซ่ึงสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง เชื่อกนัวา่เป็น ประตู

แหง่ความสิริมงคล ซ่ึงถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผ่านประตแูหง่น้ี จะประสบแต่ความส าเร็จโชคดี ตอน

ลอดประตมูงักรก็ตอ้งลบูลกูแกว้มงักรดว้ย ก่อนท่ีเราจะเดินผ่านประตมูงักรน้ี ใหนึ้กอธิษฐานใน

ใจอยากไดส่ิ้งใด เดินผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตแูหง่น้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูริ่มหนา้ผา  



เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม รา้นหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง และไดร้บัความนิยมมากในประเทศแถบ

เอเชีย เช่ือกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ผูใ้ดท่ีครอบครองจะพบกบัความโชคดี มีความสุข 

มีความเจริญรุ่งเร่ืองอย่างน่าอัศจรรย ์ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรกั 

จากน้ันน าท่านชม วัดหยวนทง วัดท่ีใหญ่ท่ีสุดและ

เก่ าแก่ ท่ี สุดของมณฑลยูนนาน  เ ป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง สรา้งมาตั้งแต่

สมยัราชวงศถ์ังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี 

ซ่ึงภายในวดั กลางลานจะมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพาน

ขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระน ้าสีมรกต ศาลาแปดเหล่ียมหลงัน้ีเป็นศาลาท่ีอู๋ซานกุย้สรา้ง

ในสมยัราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจา้แม่กวนอิมพนักร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า หรือ

เรียกว่า “เจา้แม่กวนอิมหยก” ดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระ

พุทธชินราช(จ าลอง) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐาน

ไว ้ณ ท่ีวดัแหง่น้ี 

น าทุกท่านสู่ รา้นใบชา สวรรคข์องคนรกั ใหท่้านไดช้าชิมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่

หลงของปักก่ิง ชาผู๋เอ๋อรจ์ากหยุนหนาน และชาอ่ืนๆท่ีมีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ท่ีรวบรวม

จากแหล่งผลิตท่ีขึ้ นชื่อ ใหท่้านไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิ้มรสชาติ

ของชาชนิดต่างๆ 

จากน้ันนาท่านสู่  ย่านเมืองเก่ากวนตู ้ เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่ง

ซ้อป ป้ิ ง  เ ส้ือผ้า  อาหาร พ้ืนเ มือง  ขนม และลาน

เอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา

เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง

โบราณ ท่ีสรา้งขึ้ นมาเพ่ือเป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม

ของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบธิ

เบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้น

ใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยู่ร่วมกันไดอ้ย่าง

กลมกลืน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมิง ฉานชุย 

01.00 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที ่SC8885 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที)    



02.05 (+1)  เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุต  า่กว่า18ปี 
พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

06 - 09 กนัยายน 2561 9,999 12,999 2,000 6,900 

07 – 10 กนัยายน 2561 9,999 12,999 2,000 6,900 

13 – 16 กนัยายน 2561 10,999 13,999 2,000 6,900 

21 – 24 กนัยายน 2561 10,999 13,999 2,000 6,900 

10 – 13 ตลุาคม 2561 13,999 16,999 2,000 6,900 

13 – 16 ตลุาคม 2561 13,999 16,999 2,000 6,900 

17 - 20 ตลุาคม 2561 11,999 14,999 2,000 6,900 

18 - 21 ตลุาคม 2561 11,999 14,999 2,000 6,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง



รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300หยวน/ท่าน/รา้น 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคับลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน * *ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน (วีซ่ากรุป๊)       

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1.นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการยนืยนัการจอง  

2.นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

4.คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 

 



เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเ ท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงอาจไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  



4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


