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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
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23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 3 เค้าเตอร์ G สายการบิน 

SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตร
ท่ีนั่งบนเครื่องบิน  

 
วันที่สอง คุนหมิง – เก็บผลไม้สดๆจากไร ่- เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน 

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

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋า
สัมภาระพร้อมออกเดินทาง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ตี ้แปลว่าแผ่นดินสีแดง เป็นอ าเภอท่ีอยู่ในเขตปกครองของ
จังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขา
สลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันส าปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์  
ตงซวน เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวมักแวะมาถ่ายรูป เนื่องจากมีภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของ
มณฑลยูนนาน ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ่งตั้งใจจะไปถ่ายรูปท่ี
หยวนหยาง แต่ระหว่างทางได้ผ่านมาท่ีตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ท่ีนี่งดงาม เนื่องจากมี
พื้นดินเป็นสีแดง เมื่อชาวบ้านปลูกข้าวสาลี,มัสตาร์ด ยิ่งท าให้ภูเขาสวยงามหลากสีสัน 

โดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็นมีถูกทาบทาด้วยแสงอาทิตย์ ยิ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ
ดินแดงแห่งนี้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ผืนดินสีแดงตงชวน ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง 
พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่
บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม สีสันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้
หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักท่ีปลูกในบริเวณพื้นท่ีนี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต 
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ข้าวโพด และอื่นๆ สสีันของพืชผักพวกนี้ อีกท้ังขนาดของต้นท่ีแตกต่างกันไป ท าให้เกิดภาพท่ี
สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความ
สวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเท่ียวต้องมาเยือน  

 
ให้เวลาอิสระแก่ท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิว 109, 110, 

ฮัวโกว หุบเขาแห่งสีสัน (COLOURFULL VALLEY), สวนจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉีไค 

(QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์, และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA) 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวนน้่าตก–ร้าน
ผ้าไหม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นท่ีตั้งของ ภูเขาเจี้ยวจื่อ 

ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ท่ีเพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบน
ยอดเขาในปี 2555 น าท่านขึ้นรถประจ าทางของทาง
อุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้
ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ท่ีได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุด
ท่ีเด่นท่ีสุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 

คือจุดยอดของภูเขา ท่ีระดับความสูง 4,223 เมตร 
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(เหนือระดับน้ าทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้
เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ าของน้ าตกที่จับตัวเป็นน้ าแข็ง, ล าธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ท าให้เห็นภาพ
ความสวยงามสุดท่ีจะไม่พรรณนาไม่ได้  ส่วนในระดับท่ีความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มี
ทะเลสาบภูเขา ท่ีมีชื่อเรียกว่า “สระน้ าแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้
นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด และในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงท่ีดอกกุ
หลายพันปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการมาท่ีภูเขาแห่งนี้ คือ ช่วง
หน้าหนาว ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - เมษายน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

น าท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมี
สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -

18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 จากท้ังหมด 27 มณฑล  

น าท่านเดินทางกลับสู่นครคุนหมิง  น าท่านชม  สวนน้่ าตก ด้วยความท่ี เมืองคุนหมิงไม่มี
สวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จึงได้สร้างพื้นท่ีสีเขียวนี่ขึ้นมาใจกลางนครคุนหมิง ซึ่งจะมีท้ัง
ทะเลสาบและ น้ าตกรูปแบบต่างๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวคุนหมิง 
จากนั้นน าท่านชมผลิตภัณฑ์ท่ี ร้านผ้าไหม ท่ีขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท่ี
ท าจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ MEIYUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่สี ่ ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) - ร้านใบชา – ร้านหยก – วัด
หยวนทง– ย่านเมืองเก่ากวนตู้ - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
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เดิน าเดินทางสู ่ร้านยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมือง
คุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า 
สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้อง
ผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและ
วัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านท่ีมี
ประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี น าท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะ
ประสบแต่ความส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนท่ีเราจะเดินผ่าน
ประตูมังกรนี ้ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ร้านหยก หยกเป็นอัญมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย 
เชื่ อ กัน ว่ า  หยก เป็ น เค รื่ อ งป ระดั บน าโชค  ผู้ ใด ท่ี
ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญ
รุ่งเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
อันล้ าค่าแก่คนที่ท่านรัก 

จากนั้นน าท่านชม วัดหยวนทง วัดท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่
ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนา
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมี
อายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้าม
ไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ าสีมรกต ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้เป็นศาลาท่ีอู๋ซานกุ้ยสร้างในสมัย
ราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจ้าแม่
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กวนอิมหยก” ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จ าลอง) 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ท่ีวัดแห่งนี ้
น าทุกท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรัก ให้ท่านได้ชาชิมท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลง
ของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆท่ีมีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ท่ีรวบรวมจาก
แหล่งผลิตท่ีขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้มรสชาติของชา
ชนิดต่างๆ 

จากนั้นนาท่านสู่ ย่านเมืองเก่ากวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับการฟื้นฟูให้ เป็นแหล่งการค้า  แหล่งซ้อปป้ิง 
เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อน
ใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์
สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมือง
โบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 

สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 

01.00 น. เหิรฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)    

02.05 (+1)  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 
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ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ

ค่านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 

**การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

 เด็กอายุต่่ากว่า18ปี 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

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

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

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

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

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

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

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

18 - 21 ตุลาคม 2561 11,999 14,999 2,000 6,900 
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***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัว

หิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่เซียะ ซ่ึงจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา

ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ

เข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 300หยวน/ท่าน/ร้าน 

• ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถ
ซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ังสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท  

     (ส าหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน * *ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)       

     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท** 
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 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 

เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 

1.นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี ่ต้องช าระเงินค่าบริการเต็มจ านวน ภายใน 3 วันหลังจากท าการยืนยันการจอง  
2.นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  21 วัน กรณี
นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

4.คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่
(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับ
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ
ดังนี ้
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2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมดท้ังนี้  ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น  ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข  หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมด   

 

 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่าน
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ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

 

 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น 
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ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท้องถ่ินต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการท้ิงขยะ จึงอาจไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 

4. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเก่ียวกับการน่าแบตเตอร่ีส่ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก ่

4.1 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้
ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 

• ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส่าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต่่ากว่า 18 ปี 
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การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต์ที่ชัดเจนเท่านั้น !!  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเลม่พาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


