
 
 
 
 
 

 

 

 

 



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 – เมืองผานโจว - หมู่บา้นโถว่เล่อ - เมืองกวนหลิง 

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 

 เดินทางสู่ เมืองผานโจว หรอื เมืองฮอกอร ์ เมืองท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดย

เฉล่ียประมาณ 20 องศา เป็นเมืองท่ีส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียว และคมนาคม (ใชเ้วลา

เดินทาง 4 ช.ม. โดยประมาณ) น าท่านสู่ หมู่บา้นโถ่วเล่อ (หมู่บา้นแปะกว๊ยพนัปี) ท่ีน่ีมีตน้

แปะกว๊ยโบราณกวา่ 1,200 ตน้ ส่วนใหญ่มีอายุกวา่ 300 ปีขึ้ นไป และตน้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดคือ 

1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบา้นตั้งชื่อใหว้า่ "คุณทวด" เน่ืองจากเป็นราชาแหง่ตน้

แปะกว๊ยโบราณ คนในหมู่บา้นโถ่วเล่อแหง่น้ีอยูก่บั ตน้แปะกว๊ยดว้ยความรกัความผูกพนั หมู่บา้น

โถ่วเล่อไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น หมู่บา้นท่ีมีระบบนิเวศท่ีดีระดบัชาติ ในชว่งฤดูใบไมร้่วง ใบไม้

บนตน้จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา 

http://bit.ly/2NMk5YE


เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองกวนหลิง ท่ีตั้งอยูภ่าคกลางในมณฑลกุย้โจว โดยเมืองน้ีจะมีชนกลุ่มนอ้ย

เผ่าแมว้เป็นส่วนใหญ ่อิสระใหท่้านไดช้มทศันียภาพตลอดสองขา้งทาง  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม อุทยานน ้าตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเชา้) – ถ  ้ามงักร (รวมรถแบตเตอรี)่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ อุทยานน ้าตกหวงกว่อซู่ ตั้งอยูใ่นเขตของ

เมืองกุย้โจวและเป็นน ้าตกแหง่เดียวท่ีมีถ ้า อยูด่า้นหลงั

เพื่อใหนั้กท่องเท่ียว ไดมี้โอกาสสมัผสักบัน ้าตก น ้าตก

หวงกัว่สู ้ มีน ้าตก ต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ทั้งหมด 18 แหง่ตั้งกระจดักระจายอยู ่ ในบริเวณน้ี แต่

ถือวา่น ้าตกหวงกัว่สูมี้ขนาดใหญ่ท่ีสุด ระดบัน ้าของ

น ้าตกหวงกัว่สูมี้ความแตกต่างกนัมีความสูงถึง 74 เมตร ถา้เทียบกบัตึกก็จะมีความสูงประมาณ 

20 ชั้น น ้าไหลเช่ียวกรากลงสู่สระน ้าซีหนิวท่ี อยูใ่ตห้นา้ผา เหมือนกบัพลิกคว า่แม่น ้าและทะเล 

เสียงน ้ากระทบกบักอ้นหินดงักึกกอ้ง บริเวณรอบขา้งน ้าตกมี เมฆหมอกท่ีมีแสงสีเรืองรองลอยอยู่

ทั้งปี นักท่องเท่ียวยนือยูใ่นบริเวณท่ีหา่งไกลน ้าตกประมาณ 5-60 เมตรก็จะมีความรูสึ้กเปียก 

ได ้  น ้าตกหวงกัว่สูจ้ะมีปริมาณน ้าและขนาดนอ้ยกวา่หรือเล็กกวา่ น ้าตกขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียง

ของโลกก็ตามแต่น ้าตกหวงกัว่สูมี้เอกลกัษณอ์ยา่งหน่ึงคือ นักท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปในถ ้า เพื่อ

ชมน ้าตกจากดา้นหลงัได ้ ถ ้าท่ีอยูด่า้นหลงัของน ้าตกน้ีจะอยูร่ะดบักลางๆ ของน ้าตก และมีความ

ยาวกวา่100 เมตร มีลกัษณะคู่ขนานไปกบัน ้าตก ภายในถ ้ามี ชอ่งหนา้ต่างประมาณ 6 ชอ่งไม่

เพียงแต่มองเห็นน ้าตกท่ีไหลเชี่ยวลงสู่พื้ นขา้งล่างเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถเอามือไปจบัน ้าตกอีก

ดว้ย นอกจากน้ี น ้าตกแหง่น้ี ยงัเป็นท่ีถ่ายท า ภาพยนตสุ์ดฮิต ท่ีชื่อเร่ืองวา่ "ไซอ๋ิว" ซ่ึงเป็น

ภาพยนตท่ี์มีชื่อเสียงของประเทศจีน  

จากน้ันน าท่านสู่ หรือสะพานขา้มดวงดาว เดินสะพานขา้มดาว ชม สวนป่าหิน ธรรมชาติขนาด

เล็กท่ีตั้งอยูบ่นแม่น ้าใตดิ้น หินกอ้นท่ีน ามาเรียงเป็นสะพานจะระบุวนัเดือนปี คน้หากอ้นหินท่ี

ตรงกบัวนัเดือนปีเกิดของท่านใหเ้จอแลว้อธิษฐานขอพรกบัดวงดาว น าท่านชมถ ้าเทียนชิง และ

สะพานฟ้า จากน้ันชม น ้าตกป่าหินน ้า ใหท่้านชมป่าหินท่ีตั้งอยูใ่นน ้า ในสมยัหลายรอ้ยปีก่อนป่า

หินยงัคงจมอยูใ่ตน้ ้ามาเป็นเวลากวา่พนัปี และเปลือกโลกไดเ้คล่ือนตวัดนัใหป่้าหินผุดขึ้ นมาจาก

ใตน้ ้า ท่านจะไดช้มป่าหินท่ีมีเอกลกัษณข์องกุย้โจว จนไดร้บัขนามนามวา่ “ถา้จะดูความยิง่ใหญ่

อลงัการของป่าหินตอ้งไปยนูนาน แต่ถา้จะดูความงดงามของป่าหินตอ้งมาดูท่ีกุย้โจว” 



เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ้าท่านเดินทางสู่ ถ ้ามงักร  (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นถ ้าท่ีคน้พบสมยัทศวรรษท่ี 80 เน่ืองในเวลา

สรา้งเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของทอ้งถ่ิน และไดเ้ปิดเป็นอุทยานแหง่ชาติของเมืองอานสุน้ แบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วนคือ มงักรรบัแขก จิตรกรรมและประติมากรรมผนัง 5 พญามงักรเฝ้าถ ้า วงั

บาดาล-ภูเขาแหละเหวลึก ในถ ้าไดร้บัการยนืยนัจากการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญนักรงัสีวิทยา

วา่ สมรรถนะรงัสีต า่กวา่ถ ้าอ่ืนๆ 1/30 และสามารถรกัษาโรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูงไดดี้มาก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่ สวนหิน - หมู่บา้นเผ่าอ้ี - เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม พิพิธภณัฑส์วนหินซิงเหว่ยพิพิธภณัฑส์วนหิน ขนาดใหญ่ท่ีสุดของมณฑลคุนหมิง 

ตั้งอยู่ท่ีเมืองซิงเหวย โดยพิพิธภัณฑ์จะจัดรวบรวมและจัดแสดงงานแกะสลักหินชิ้ นเอกของ

ประเทศจีน และยงัจดัแสดงงานแกะสลกัจากรากไมโ้บราณและหินแร่่ต่างๆ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม เมืองโบราณเผ่าอี๋ ท่ีมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใคร ให้

ท่านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั จากน้ันเดินทางสู่ เมือง

ซวนเวย  ระหวา่งทางท่านจะไดนั้ง่รถขา้ม สะพานที่สูง

ที่สุดในโลก (สะพานเป่ยผานเจยีง) เป็นสะพานขึงขา้ม

ระหวา่งชอ่งเขา ขา้มแม่น ้าหน่ีจู หรือแม่น ้าเป่ยผาน ได้

ชื่อวา่เป็นสะพานขึงท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูง 

565 เมตร ยาว 1.328 กิโลเมตร ตวัสะพานมีสาย

เคเบิลขึงโยงกบัหอคอย 2 หอ ท าหนา้ท่ีพยุงสะพาน โดย

มีค่าความเบ่ียงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหวา่งเมืองซ่วนเหวย่ ในมณฑลยนูนาน กบัเมืองฉุยเฉิง 

ในมณฑลกุย้โจว ทางตะวนัตกเฉียงตอนใตข้องจีน ชว่ยในการยน่ระยะเวลาการเดินทางไดถึ้ง 4 

ชัว่โมง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ MEIHUAN HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ คุนหมิง – รา้นบัวหิมะ – รา้นหยก  – รา้นผลิตภัณฑย์างพารา – อิสระชอ้ปป้ิงประตูมา้

ทองไก่หยก - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  



น าท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีไดถู้กขนานนามวา่ “เมืองแหง่ฤดูใบไมผ้ลิ” เพราะมี

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 

-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน ตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั จากนัน่น าท่านสู่ รา้นหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง 

และไดร้บัความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ผูใ้ดท่ี

ครอบครองจะพบกบัความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเร่ืองอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรกั จากน้ันน าท่านสู ้ รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านได้

เลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ จากน้ันพาท่าน ชอ้ปป้ิง ประตมูา้

ทองไก่หยก ซ่ึงเป็นประตศูกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยนูานโบราณเช่ือวา่ใครไดล้อด

ประตแูหง่น้ี แลว้จะท าใหศิ้ริมงคลเพิ่มข้ึนทวีคูณ 

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 

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

10 – 15 สงิหาคม 2561 19,999 19,999 3,500 12,900 

16 – 21 สงิหาคม 2561 17,999 17,999 3,000 11,900 

24 – 29 สงิหาคม 2561 17,999 17,999 3,000 11,900 

30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561 17,999 17,999 3,000 11,900 

06 – 11 กนัยายน 2561 17,999 17,999 3,000 11,900 

13 – 18 กนัยายน 2561 17,999 17,999 3,000 11,900 

11 – 16 ตลุาคม 2561 19,999 19,999 3,500 12,900 

18 – 23 ตลุาคม 2561 19,999 19,999 3,500 12,900 

***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 โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 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 24 ชัว่โมงหลงัจากท าการยนืยนัการจอง  

2.นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

4.คณะทวัรค์รบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 



 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


