
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง – ประเทศจีน  

18.00  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 
เคาน์เตอร์ Q สายการบินลคักีแ้อร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวนความสะดวก 

 
20.55  น าท่านเดินทางสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดยเท่ียวบินท่ี 8L802  



23.50  เดินทางถึง สนามบินฉางซุย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่น
ขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เมือง
คุนหมิง เมืองท่ีไดรั้บการขนานามวา่ “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล”ิ ดว้ยท่ีวา่ มีสภาพอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี 

*ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง บนเคร่ืองไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง* 
ทีพ่กั HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองคุนหมิง – เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี ้– ภูเขาหม่ืนยอด (รวมค่ารถแบตเตอร่ี) – ทะเลสาบหม่ืนยอด – ล่องเรือ
ทะเลสาบหม่ืนยอด – เมืองอนัชุ่น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิงอี ้อยูใ่นเขตมนฑลกุย้โจว  เป็นเมืองเล็กๆท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาท่ามกลาง

ธรรมชาติสวยงามอลงัการ มีช่ือเสียงจากเทือกเขานบัหม่ืน น ้าตกร้อยสาย และวฒันธรรมของชาวพื้นเมือง เมืองซิงอ้ี
เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย เมืองซิงอ้ีมี
ภูเขาท่ีตั้งตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลายแห่ง ในแหล่งท่องเท่ียวกว่า 40 แห่ง ล้วนมีทศันียภาพทาง
ธรรมชาติท่ีวิเศษพิศดาร มีทรัพยากรการท่องเท่ียวหลากหลายท่ีรวมตวัอยู่ในบริเวณเดียวกนั และยงัตั้งอยู่ในจุด
เช่ือมต่อของเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 4 ชัว่โมง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ภูเขาหม่ืนยอด (WANFENGLIN) (รวมนั่งรถแบตเตอร่ี) ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขารูปปิรามิดกว่า

หม่ืนๆลูกตั้งเรียงรายอยา่งมีระเบียบเหมือนมีคนมาจดัวางให้เป็นทิวทศัน์ท่ีงดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมข้ึนไปชม
วิวไร่นา หมู่บา้นและสายน ้ าท่ีผสมผสานกนัออกมาไดอ้ยา่งลงตวั เป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของ
ภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลบัซบัซ้อนแน่น ขนดัไปสุดสายตา ยอด
เขาเรียงรายนบัพนันบัหม่ืนยอด หลงัจากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบหม่ืนยอด ให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ท่ามกลางธรรมอยา่งใกลชิ้ด ท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยววิภูเขาหม่ืนยอดล่องไปตามทะเลสาบ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ เมืองอนัชุ่น (ระยะทางประมาณ180 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราวๆ 2 ชัว่โมง) 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่ WANLVCHENG PERENC HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองอนัชุน – สวนซากุระผงิป้า (รวมรถแบตเตอร่ี) – เมืองคุนหมิง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางชม สวนซากุระผงิป้า หรือซากุหม่ืนไร่ สวนซากุระแห่งน้ีตั้งอยูใ่นมณฑลกุย้โจว เขตเมืองผิง

ป่า เป็นเขตปลูกซากุระท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีหนุ่งของประเทศจีน โดยสวนซากุระแห่งน้ีมีตน้ซากุระกวา่ 5 แสนตน้ บนพื้นท่ี
กว่า 6 พนัไร่ สวนซากุระแห่งน้ีเป็นสวนชมซากุระท่ีดีท่ีสุดในมณฑลกุย้โจว นอกจากชาวเมืองท่ีต่างพากนัมาชม
ความงามของดอกซากุระ ก็ยงัเป็นท่ีเท่ียวท่ีเหล่านกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนในช่วงตน้เดือนมีนาคม-เมษายน ดอก
ซากุระของท่ีน้ีมีดว้ยกนั 2 สายพนัธ์ุ คือสายพนัธ์ุท่ีออกดอกเร็วท่ีจะบานในช่วงตน้เดือนโดยลกัษณะของดอกจะเป็น
แบบดอกเด่ียวสีขาวอมชมพู และอีกสายพนัธ์ุนึงในช่วงปลายเดือนจะเป็นลกัษณะดอกซ้อนกนัสีชมพูเขม้ หากท่าน
ท่ีเดินทางชมในช่วงปลายเดือนจะไดพ้บกบัการโปรยปรายของดอกซากุระท่ีจะฟุ้งกระจายไปทัว่บริเวณ หมายเหตุ : 
ทั้งน้ีการผลิบานมากหรือนอ้ยของดอกซากุระข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี ซ่ึงอยูใ่นระหวา่ง ตน้เดือนมีนาคม-



ตน้เดือนเมษายน กรณีท่ีดอกซากุระยงัไม่บาน หรือหมดฤดูกาลก่อนก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิงดรายการ
ท่องเท่ียวอ่ืนแทน  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง คุนหมิงตั้งอยูท่างตอนกลางค่อนไปทางตะวนัออกของมณฑลยูน

นาน มีพื้นท่ีทั้งหมด 21,600 ตารางกิโลเมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดวดัจากตะวนัออกไปตะวนัตกกวา้งประมาณ 140 
กิโลเมตร และส่วนท่ียาวท่ีสุดวดัจากเหนือไปใตย้าวประมาณ 220 กิโลเมตร ตวัเมืองคุนหมิงอยูใ่นพื้นท่ีทะเลสาบ
อนัอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังทิศเหนือของทะเลสาบเตียนฉือ และมีภูเขาลอ้มรอบตวัเมืองทั้งดา้นเหนือ ตะวนัตก 
และตะวนัออก ทะเลสาบเตียนฉือไดรั้บการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งท่ีราบสูง" เป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุด
อนัดบั 6 ในประเทศจีน และใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัคุนหมิ
งตั้งอยู่บนท่ีราบสูงยูนนาน–กุย้โจว มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศเยน็สบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดัและฤดูร้อน
อากาศไม่ร้อนจดั อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีอยูร่ะหวา่ง 15–18 องศาเซลเซียส (ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีเ้ห็ดสมุนไพร  
พกัที ่ LONGWAY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปป้ิงถนนหนานผงิเจีย – สนามบิน
คุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน Option เพิ่มเติม : ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) น าท่านเดินทางสู่ 

เขาซีซาน ตั้งห่างจากตวัเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหน่ึงของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 
บางช่วงของเส้นทางตอ้งผา่นอุโมงค์หินท่ีสกดัไวต้ามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซ่ึงสร้างข้ึนดว้ย
แรงศรัทธาของชาวบา้นท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานนบั 1,000 ปี น าท่านเดินลอด ประตูมงักรหลงเหมิน ซ่ึงสร้าง
ข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง เช่ือกนัวา่เป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซ่ึงถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผา่นประตูแห่งน้ี จะประสบแต่
ความส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมงักรก็ต้องลูบลูกแก้วมงักรด้วย ก่อนท่ีเราจะเดินผ่านประตูมงักรน้ี ให้นึก
อธิษฐานในใจอยากไดส่ิ้งใด เดินผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 คร้ัง ประตูแห่งน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูริ่มหนา้ผา และการมาเท่ียว
ชมเขาซีซานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่
ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งน้ีกวา้งขวางถึงห้าร้อยล้ี แต่
ตอนน้ีเหลือกวา้งแค่ประมาณสามร้อยกวา่ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือน้ี ไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยมากจน
ถูกขนานนามวา่ "ไข่มุกทอแสงแห่งท่ีราบสูง" ดว้ยความงดงามท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัจนไปเขา้หู
พระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งน้ีมาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เน่ืองจาก
พระองคท์รงเป็นแมนจู กลวัวา่หากเดินทางไปยงัทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มนอ้ยท าร้าย จึงไดส้ร้าง ทะเลสาปคุนหมิง
ข้ึนท่ี นครหลวงปักก่ิง ข้ึนแทน (ราคาทวัร์ 800 บาท/ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะท่านท่ีสนใจเท่านั้น สามารถติดต่อได้
ท่ีไกด์ทอ้งถ่ินหรือหัวหน้าทวัร์ ส าหรับท่านท่ีไม่ไดซ้ื้อทวัร์เพิ่มสามารถอิสระช้อปป้ิงรอคณะไดท่ี้ถนนคนเดินฉา
หม่าฮัว่เจียลู่) 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เมนูขนมจีนข้ามสะพาน  
 น าท่านแวะช้อปป้ิง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษา

แผลไฟไหม ้ ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 



 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซ่ึงเป็นประตู
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยูนนานโบราณเช่ือว่าใครไดล้อดประตูแห่งน้ี แลว้จะท าให้ศิริมงคลเพิ่มข้ึน
ทวีคูณ น าทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปป้ิงหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือเรียก ‘ถนน
คนเดินจินป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถือวา่เป็นถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในคุนหมิง ถนนจินป้ีลู่ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง ความ
พิเศษของสถานท่ีแห่งน้ีคือ ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูมา้ทองและซุ้มประตูไก่มรกตซ่ึงภาษาจีนเรียกวา่จินหม่า
และป้ีจีจึงเอาค ายอ่ “จินป้ี”มาขนานนามถนนวา่จินป้ีลู่ซ่ึงก็คือ“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มป้ีจีเร่ิม
สร้างข้ึนในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบนัน้ีมีประวติัร่วม 400 ปี เล่ากนัวา่ส่ิงท่ีน่าอศัจรรยคื์อ ทุก 60 ปี จะมี
ตอนเยน็วนัหน่ึงท่ีตะวนัยอแสงยามสายณัห์ทางตะวนัตกของคุนหมิง มาบรรจบกบัพระจนัทร์ทอแสงท่ีเพิ่งโผล่ข้ึน
ทางตะวนัออกของคุนหมิง ตรงซุ้มมา้ทองและซุม้ไก่มรกตพอดี ท าให้เกิดทศันียภาพอศัจรรยล์กัษณะ “รัศมีบรรจบ 
ณ มา้ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอิสระตามอธัยาศยั เพลิดเพลินช้อปป้ิงสินคา้มากมายตลอดถนนแห่งน้ี หรือจะ
สามารถเดินเล่นชมทศันียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซบัวิธีชีวิตของคนทอ้งถ่ินในยา่นน้ี สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉางซุย 

18.30  บินลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลคัก้ีแอร์ (8L) เท่ียวบินท่ี 8L801  
19.45  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 

 หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กอายุ 
ระหว่าง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดี่ยวเพิม่ 
ราคาไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

07 – 10 มีนาคม 2562 10,999 13,999 3,000 6,999 

11 – 14 มีนาคม 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 

12 – 15 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

13 – 16 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

14 – 17 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

18 – 21 มีนาคม 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 

19 – 22 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

20 – 23 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

21 – 24 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

25 – 28 มีนาคม 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 



26 – 29 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

27 – 30 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

28 – 31 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

01 – 04 เมษายน 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 

02 – 05 เมษายน 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 

03 – 06 เมษายน 2562 
(วนัจักรี) 

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

04 – 07 เมษายน 2562 
(วนัจักรี) 

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

08 – 11 เมษายน 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 
 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 
 

อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่าน้ัน) 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง 

เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
โรงแรมทีพ่กัอาจมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ  
กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซกั   รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใช้
บริการ)   

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  



 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าคร้ังแรก) 
(ส าหรับหนงัสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีา
หนา้ด่าน หรือวซ่ีากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วนั พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท 

ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 26 วัน กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้
ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 



**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ทั้งหมดให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่า
บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกทีม่ีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน แบบหมู่คณะ ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 

เดือน  
2.1. กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงาน
เขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
รายละเอยีดเอกสารการย่ืนขอวซ่ีาทีไ่ด้กล่าวมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบื้องต้นทีท่างบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจ
ของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ันเป็นผู้ก าหนด จึง
อาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอ่ืนๆเพิม่เติมกะทันหัน ** 

 
 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 
และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่าน
ไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 

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

 
 


