
 
  



วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินคนุหมิงฉางซุย – เมืองคนุหมิง – ประเทศจีน  

 
18.00  พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 

7 เคาน์เตอร ์Q สายการบินลคัก้ีแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีค่อยใหก้ารต้อนรบั และอ านวนความสะดวก 

 
20.55  น าท่านเดนิทางสู่ประเทศจนี เมืองคนุหมิง โดยเทีย่วบนิที ่8L802  
23.50  เดนิทางถงึ สนามบินฉางซุย เมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจาก

ผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั 
เมอืงคุนหมงิ เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ” ดว้ยทีว่่า มสีภาพอากาศทีเ่ยน็สบายตลอด
ทัง้ปี 

 
*ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง บนเครื่องไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง* 

 
ท่ีพกั HUI SHANG HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง เมืองคนุหมิง – เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี้ – ภเูขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบหมื่นยอด – 
ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอนัชุ่น 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 หลงัอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ เมืองซิงอี้  อยู่ในเขตมนฑลกุ้ยโจว  เป็นเมอืงเล็กๆที่ซ่อนตวัอยู่ในหุบเขา

ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามอลงัการ มชีื่อเสยีงจากเทือกเขานับหมื่น น ้าตกร้อยสาย และวฒันธรรมของชาว
พื้นเมือง เมืองซิงอี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีการคมนาคมที่
สะดวกสบาย เมอืงซิงอี้มภีูเขาที่ตัง้ตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลายแห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวกว่า 40 
แห่ง ลว้นมทีศันียภาพทางธรรมชาตทิีว่เิศษพศิดาร มทีรพัยากรการท่องเทีย่วหลากหลายทีร่วมตวัอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน และยังตัง้อยู่ในจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน (ระยะทางประมาณ 280 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 4 ชัว่โมง ) 



 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 น าท่านชม ภเูขาหมื่นยอด (WANFENGLIN) (รวมนัง่รถแบตเตอรี)่ ชมความยิง่ใหญ่ของขุนเขารูปปิรามดิกว่า

หมื่นๆลูกตัง้เรียงรายอย่างมรีะเบียบเหมอืนมคีนมาจดัวางให้เป็นทิวทศัน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมขึน้
ไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน ้าที่ผสมผสานกนัออกมาได้อย่างลงตวั เป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และ
ยิง่ใหญ่ของภูเขาหนิปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามดิทีป่รากฏเป็นภูเขาหนิปูนยาวพรดืสลบัซบัซ้อนแน่น ขนัดไป
สุดสายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพนันับหมื่นยอด 

 

 
 
 หลงัจากนัน้น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด ใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศท่ามกลางธรรมอย่างใกลช้ดิ ที่

ถูกรายลอ้มไปดว้ยววิภูเขาหมื่นยอดล่องไปตามทะเลสาบ 
 



 
   

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอนัชุ่น (ระยะทางประมาณ180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 2 ชัว่โมง) 
 
เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี WANLVCHENG PERENC HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม เมืองอนัชุน – สวนซากรุะผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองคนุหมิง  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 จากนัน้น าท่านเดินทางชม สวนซากรุะผิงป้า หรือซากหุมื่นไร่ 

สวนซากุระแห่งนี้ตัง้อยู่ในมณฑลกุ้ยโจว เขตเมอืงผงิป่า เป็นเขต
ปลูกซากุระทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีห่นุ่งของประเทศจนี โดยสวนซากุระแห่ง
นี้มต้ีนซากุระกว่า 5 แสนต้น บนพื้นที่กว่า 6 พนัไร่ สวนซากุระ
แห่งนี้ เป็นสวนชมซากุระที่ดีที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว นอกจาก
ชาวเมอืงที่ต่างพากนัมาชมความงามของดอกซากุระ ก็ยงัเป็นที่
เที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยยีนในช่วงต้นเดือนมนีาคม-
เมษายน ดอกซากุระของทีน่ี้มดี้วยกนั 2 สายพนัธุ์ คอืสายพนัธุ์ที่
ออกดอกเรว็ทีจ่ะบานในช่วงต้นเดอืนโดยลกัษณะของดอกจะเป็น
แบบดอกเดี่ยวสีขาวอมชมพู และอีกสายพันธุ์นึง ในช่วงปลาย



เดอืนจะเป็นลกัษณะดอกซ้อนกนัสชีมพูเขม้ หากท่านทีเ่ดนิทางชมในช่วงปลายเดอืนจะไดพ้บกบัการโปรยปราย
ของดอกซากุระที่จะฟุ้งกระจายไปทัว่บรเิวณ หมายเหตุ : ทัง้นี้การผลิบานมากหรือน้อยของดอกซากุระขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งอยู่ในระหว่าง ต้นเดือนมนีาคม-ต้นเดือนเมษายน กรณีที่ดอกซากุระยงัไม่บาน 
หรอืหมดฤดูกาลก่อนก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิง์ดรายการท่องเทีย่วอื่นแทน 

 
 

 



 
  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองคนุหมิง คุนหมงิตัง้อยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวนัออกของมณฑล

ยูนนาน มพีื้นที่ทัง้หมด 21,600 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดวดัจากตะวนัออกไปตะวนัตกกว้างประมาณ 
140 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดวดัจากเหนือไปใต้ยาวประมาณ 220 กิโลเมตร ตวัเมอืงคุนหมงิอยู่ในพืน้ที่
ทะเลสาบอนัอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่รมิฝัง่ทศิเหนือของทะเลสาบเตยีนฉือ และมภีูเขาลอ้มรอบตวัเมอืงทัง้ด้านเหนือ 
ตะวนัตก และตะวนัออก ทะเลสาบเตียนฉือได้รบัการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งที่ราบสูง" เป็นทะเลสาบน ้าจดืที่
ใหญ่ที่สุดอนัดบั 6 ในประเทศจีน และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งมพีื้นที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร 
จงัหวดัคุนหมงิตัง้อยู่บนทีร่าบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว มณฑลยูนนานมภีูมอิากาศเยน็สบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาว
จดัและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดั อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–18 องศาเซลเซียส (ระยะทางประมาณ 
280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 
เยน็ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูสุก้ีเหด็สมุนไพร  
พกัท่ี LONGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 



วนัท่ีส่ี เมืองคนุหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบวัหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปป้ิงถนนหนานผิงเจีย – 
สนามบินคนุหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภมิู  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน Option เพ่ิมเติม : ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) น าท่าน

เดนิทางสู่ เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตวัเมอืงคุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวดัในลทัธเิต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ.
1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงคห์ินที่สกดัไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวดัจนีลทัธเิต๋า 
ซึ่งสรา้งขึน้ดว้ยแรงศรทัธาของชาวบา้นทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 

 
 
 น าท่านเดนิลอด ประตูมงักรหลงเหมนิ ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ เชื่อกนัว่าเป็น ประตูแห่งความสริมิงคล 

ซึ่งถ้าผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความส าเรจ็โชคด ีตอนลอดประตูมงักรกต้็องลูบลูกแก้วมงักร
ด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมงักรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิง่ใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตู
แห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่รมิหน้าผา  

 



 และการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็น
ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้
กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี้ แต่ตอนนี้เหลอืกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ื่อ
ว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" ด้วยความงดงามท าให้ทะเลสาบ
แห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัจนไปเข้าหูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก 
แต่ไม่สามารถมาถึงได ้เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลวัว่าหากเดินทางไปยงัทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อย
ท ารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคุนหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน (ราคาทวัร ์800 บาท/ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ
เฉพาะท่านท่ีสนใจเท่านัน้ สามารถติดต่อได้ท่ีไกด์ท้องถ่ินหรือหวัหน้าทวัร ์ส าหรบัท่านท่ีไม่ได้ซื้อทวัร์
เพ่ิมสามารถอิสระช้อปป้ิงรอคณะได้ท่ีถนนคนเดินฉาหม่าฮัว่เจียลู่) 

 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูขนมจีนข้ามสะพาน  
 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ร้านบวัหิมะ ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษา

แผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็น
ประตูศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงของอาณาจกัรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะท าให้ศริมิงคล
เพิม่ขึน้ทวคีูณ 

 

 



 
น าทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปป้ิงหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่รู ้จกักนัในอกีชื่อเรยีก ‘ถนน
คนเดินจินป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมงิ ถนนจินป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคุนหมงิ 
ความพเิศษของสถานทีแ่ห่งนี้คอื ตอนกลางของถนนมซีุ้มประตูมา้ทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจนีเรยีกว่า
จนิหม่าและป้ีจจีงึเอาค าย่อ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลู่ซึ่งกค็ือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจนิหม่าและ
ซุ้มป้ีจีเริ่มสร้างขึ้นในรชัศกซวเต๋อราชวงศ์หมงิ ถึงปัจจุบนันี้มปีระวตัิร่วม 400 ปี เล่ากนัว่าสิง่ที่น่าอศัจรรยค์อื 
ทุก 60 ปี จะมตีอนเยน็วนัหนึ่งทีต่ะวนัยอแสงยามสายณัห์ทางตะวนัตกของคุนหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทร์ทอ
แสงที่เพิง่โผ่ลขึน้ทางตะวนัออกของคุนหมงิ ตรงซุ้มมา้ทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ท าให้เกิดทศันียภาพอศัจรรย์
ลกัษณะ “รศัมบีรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” น าทุกท่านอิสระตามอธัยาศัย เพลิดเพลินช้อปป้ิงสนิค้ามากมาย
ตลอดถนนแห่งนี้ หรือจะสามารถเดินเล่นชมทศันียภาพของถนนคนเดินในเมอืงคุนหมงิ ซึมซบัวิธีชวีิตของคน
ทอ้งถิน่ในย่านนี้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ สนามบินฉางซุย 

 
18.30  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลคักี้แอร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 
 หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ  

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็อายุ 
ระหว่าง 2-18 ปี 

ราคาพกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

07 – 10 มีนาคม 2563 10,999 13,999 3,000 6,999 

11 – 14 มีนาคม 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

13 – 16 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

14 – 17 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 



18 – 21 มีนาคม 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

19 – 22 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

20 – 23 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

21 – 24 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

25 – 28 มีนาคม 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

26 – 29 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

27 – 30 มีนาคม 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

28 – 31 มีนาคม 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 
(วนัจกัรี) 

14,999 17,999 3,000 10,999 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัรี) 

14,999 17,999 3,000 10,999 

08 – 11 เมษายน 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

 
 

เดก็ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 
 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
(ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้) 

 



ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไมว่่า
ด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

 
ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ  

กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลง
อตัราค่าบริการ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.       ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการ
เดนิทาง    
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกั   รีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร)   

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเข้าประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าครัง้แรก) 

(ส าหรบัหนังสอื เดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่าท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิ

วซี่าหน้าด่าน หรอืวซี่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรณุาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาระเงนิมดัจ า ส่วนนี้ภายในวนัที่ 3 



ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด และ
หากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องเช็คที่ว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะ
เตม็ มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการให้สทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 
ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษิทัมทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเชค็
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัิวซี่า รอนัดสมัภาษณ์วีซ่า 
ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รบัเงนิตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี้ วนั
จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มรีายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลกัฐานการช าระ
เงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหน้าสมุด
บญัชธีนาคารทีต้่องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจดัเตรยีม การจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิต้องเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถ้ากรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 



3. การเดินทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรือซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมผูี้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผูี้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศที่
มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ี่ลูกคา้ช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ
ทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร์ 
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์
ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบั การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  
1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะต้องยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด 
เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนังสอืเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อย
แล้ว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน แบบหมู่คณะ ส าหรบัผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รปูถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 
2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้
ไม่เกนิ 3 เดอืน  



 
2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเดก็ ไมไ่ด้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ี
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกต้อง 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 



- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบตัร ในกรณีท่ีผู้เดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 
 

รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าข้ึนจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบติัของ

ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ 
** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุป๊ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมืองนัน่

เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอื่นๆเพ่ิมเต่ิมกะทนัหนั ** 
 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัผู้เดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถือ

หนังสอืเดินทางราชการ  (หน้าปกสนี ้าเงนิเข้ม) หนังสอืเดินทางทูต (หน้าปกสแีดงสด) และต้องการเดินทางไปพรอ้ม
คณะทวัร์อนัมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาต
การใช้หนังสอืเดินทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ฝัง่ประเทศ
ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบความผดิพลาดที่จะ
เกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่
ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
ค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสอืเดนิ และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  ทางบริษัทจะค า นึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้้นทุนสูงขึน้  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วต้องมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่เหตุ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทางบรษิทั อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบตัภิยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษัทจะรบัผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม
ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึ้นเครื่องบิน ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มลิลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดั งกล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑ์
มากกว่าทีก่ าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

12. คณะทวัร์นี้ เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทที่ได้รบัการรบัรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่
ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมคี่าใช้จ่าย
เพิม่เติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมดกบัผู้เดินทาง 
กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

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

  
 
 

 
 
 


