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รหัสโปรแกรมทัวร ์SHMUKMG5 DAIHAI 5D4N AUG17-MU-W13 

 

วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

(MU5078 : 19.50-23.20)   
 

X X X 
LONGWAY HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
คุนหมิง-ผำนโจว-จู๋ไห่(ทะเลไผ่)-หมู่บ้ำนถั่ว

เล่อ (Tuole Village)-หุบเขำเทวดำต๋ำลำ 

 

   
 HU PAN HUA YUAN HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

หุบเขำเทวดำต๋ำลำ-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี 
อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียง 
ซำน)-ระเบียงภำพทีร่ำบสูง-ล่องเรือล ำน ้ำ 
เจียงหยวน-ถ ้ำเจ้ำแม่กวนอิม 

   
TAO YUAN HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียง

ซำน)-สะพำนสวรรค์เทยีนเซิงเฉียว-ลิ่วเชอ

เหอแคนยอน-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก  

 

   
LONG WAY HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านใบชา-คุนหมิง 
กรุงเทพฯ (MU5077 : 16.10-17.40) 

  X  
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กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 20-24  สิงหำคม 2560 
วันแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

16.00 น.          คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขำออก (  ระหว่ำงประเทศ )  ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมเีจ้าหน้าท่ีจาก
ทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารให้กบัทา่น  

19.50 น.         เหิรฟ้าสู ่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU 5078  
23.20 น.         เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เ มืองคุนหมิง  เมอืงหลวงและเป็นเมอืงท่ีใหญท่ี่สุดในมณฑล

ยูนนาน ไดส้มญานามวา่ “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ   หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 
  พกัที ่  LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่อง คุนหมิง-ผำนโจว-จู๋ไห่(ทะเลไผ่)-หมู่บ้ำนถั่วเล่อ (Tuole Village)-หุบเขำเทวดำต๋ำลำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองผำนโจว มณฑลกุ้ ยโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 .30 ช่ัวโมง) เป็นเสมอืน
ประตูด้านตะวนัตกของมณฑลกุย้โจว ติดกบัมณฑลยูนนาน เป็นท่ีม ัน่ทางยุทธศาสตร์ด้านพลงังาน
ทางตอนใต้ของจีน มีความส าคญัดา้นการคมนาคม พลังงาน การค้า โลจิสติกส์  และการทอ่งเท่ียว 
จากนั้ นน าทา่นชม จู๋ไห่(ทะเลไผ่) มีพื้นท่ี 20 ตารางกิโลเมตร ทั่วบริเวณมีตน้ไผป่กคลุมประมาณ
89.7%ของพื้นท่ีทั้งหมด เ ขียวขจีสุดลูกหูลูกตา มองจากท่ีสูงเ ป็น เหมือนทะเลป่าไผ ่เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ ไดถู้กตั้งชื่อวา่เป็นแหลง่ ออกซิเจนแห่งธรรมชาติ ให้ทา่นเ ดินชมพร้อมถา่ยรูปกบัมุม
สวยๆจากต้นไผ ่ยงัได้สูดอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ ให้ความโรแมนติก ให้ความรู้สึกสงบ รู้สึกผอ่น
คลายไดท้นัที หลายคนเขา้มา แลว้รู้สึกจิตใจสงบ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...ไก่ต้มแปะก๊วย 
บ่ำย  น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้ำนถั่วเล่ อ(หมู่บ้ำนทองค ำ)  อยูใ่นเมอืง ล่ิวผานสุย มณฑลกุย้โจว ท่ีมาของชื่อ

หมูบ่า้นกิงโกะ หรือ หมูบ่้านทองค านั้ น  "  กิงโกะ " เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึงแปะกว๊ยของชาวจีน
นั้นเอง  สืบเ น่ืองมาจากหมูบ่า้น  มีต้นแปะก๊วยโบราณ ลอ้มรอบมากกวา่  1,100 ตน้ และถูกขนาน
นามในอีกชื่อหน่ึง คือ หมูบ่้านแปะกว๊ยพนัปีอีกด้วย ต้นแปะกว๊ยแตล่ะตน้มีอายุกวา่ 600 ปี ไปจนถึง 
1,000 ปี ต้นท่ีใหญท่ี่สุดมเี ส้นผา่ศูนย์กลาง 2 เมตร และ มอีายุถึง 1 ,500 กวา่ปี หมูบ่า้นทองค า  เ ป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เ น่ืองจากหมูบ่้านมสีภาพอากาศท่ีคอ่นข้างเ ย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็น
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พื้นท่ี ท่ีมตีน้แปะกว๊ยหนาแนน่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกดิเองจากธรรมชาติ   ส าหรับการทอ่งเท่ียวหมูบ่้าน
กงิโกะ หรือ หมูบ่า้นทองค านั้น สามารถทอ่งเท่ียวได้ทั้งปีทุกฤดูกาล 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่หุบเขำเทวดำต๋ำล ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) โอบลอ้ม
ดว้ยแมน่ ้ า 2 สาย  ค าวา่ “ต๋าลา” เป็นภาษาทอ้งถ่ินของชาวเผา่ปู้อี แปลวา่ ความรัก ความสามคัคี ท่ีน่ี
เป็นช ุมชนหมูบ่้านการเกษตรอินทรีย์แบบเชิงอนุรักษ์ เชิงธรรมชาติ โอบลอ้มไปด้วย ทุง่ดอกไม้
หลากหลายสายพนัธ์ุ และยงัเป็นพื้นท่ียอดนิยมของคูรั่กหนุม่สาวในการมาถา่ย Pre-wedding อีกดว้ย  
  พกัที ่  HU PAN HUA YUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่ำม            หุบเขำเทวดำต๋ำลำ-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี-อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียงซำน)-ระเบียงภำพ
ทีร่ำบสูง-ล่องเรือล ำน ้ำเจียงหยวน-ถ ้ำเจ้ำแม่กวนอิม 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี เ ป็นทุง่ท่ีปลูกดอกไมน้านาชนิดหลากหลายสายพนัธ์ุตามฤดูกาล 
ภายในตกแตง่ด้วยกงัหัน ระเบียงไม ้และซุม้ประตูดอกไม ้ให้ทา่นเดินชมพร้อมถา่ยรูปกบัมมุสวยๆ 
จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ( เหนียงเหนียงซำน) ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2.30 ช่ัวโมง เขตอุทยานแห่งชาติใหญท่ี่สุดทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน เป็นพื้นท่ีเปียกชื้น
ท่ีราบสูงอันดับ1 ของแถบ “ซีหนาน” ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางท่ี 2,319 เมตร ระหวา่ง
ทางน าทา่นแวะชม ระเบียงภำพทีร่ำบสูง  ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ ท่ีประกอบด้วยแนว
ทิวเขาท่ีสลับซ้อนกนัเป็นหลายมิติ นาขั้นบันได ภูผางาม ให้ทา่นได้ถา่ยภาพความประทับใจของ
ธรรมชาติท่ีงดงาม 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าทา่น ล่องเ รือล ำน ้ำเจียงหยวน江源洞  ซ่ึงเ ป็นถ ้าหินปูนลึกลบั ภูมทิัศน์งดงามนา่มหัศจรรย์ ชม

ทะเลสาบและทิวทศัน์สองข้างทาง จากนั้ นน าทา่นเ ดินเลาะทางเ ดินเขา ระหวา่งทางผา่นชมบ้าน
โบราณ และสนุกกบัการเ ดินขา้มสะพานแขวนขา้มหุบเขา น าทา่นเดินทางสู ่ถ ้ำเจ้ำแม่กวนอิมให้
ทา่นนมสัการเจ้าแมก่วมอิมภายในถ ้ าเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้ นน าทา่นเดินชมระเบียงกระจก
ริมหน้าผาท่ีมคีวามเสียวและความสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึง      

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที ่  TAO YUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่ี่            อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียงซำน)-สะพำนสวรรค์เทยีนเซิงเฉียว-ลิ่วเชอเหอแคน
ยอน-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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น าทา่นเดินทางสู่ สะพำนสวรรค์เทยีนเซิงเฉียว 天生橋 (หลุมฟ้ำ)  ซ่ึงเกดิจากการเคล่ือนตัวของ
เปลือกโลก จึงเกิดหลุมขนาดใหญท่ี่ทั้งลึก ทั้งกวา้ง มคีวามยาวประมาณ 100 เมตร มคีวามกวา้ง10 
เมตร มีความสูง 70 เมตรจากพื้นดิน โดยมหีลุมฟ้าธรรมชาติอยูต่รงกลางเทือกเขาหินปูน จากนั้ นน า
ทา่นเดินทางสู ่ลิ่ว เชอเหอแคนยอน เป็นภูมทิัศน์พิเศษทางธรณีวิทยา (Kashi special landscape) อัน
นา่มหัศจรรย์ มฉีากหลังเป็นเทือกเขาสูงใหญย่าวตระหงา่น จะท าให้ทา่นรู้สึกถึงการไดก้ลบัเข้าไปมี
สว่นรว่มกบัธรรมชาติในโลกอนัแสนสงบ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)  เมอืงเอกและเป็นเมอืง

ท่ีใหญท่ี่สุดในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ล้านคน จากนั้นน าทา่นแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนชื่อของ
ประเทศของจีน ให้ทา่นได้เลือกซ้ือสินค้าท่ีท าจากผา้ไหม เชน่ ผ้าหม่ เ ส้ือผา้ รองเทา้ เ ป็นตน้  จากนั้ น
น าทา่นชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าคา่   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...สุกี้เห็ด+น ้าจิ้มไทยรสเด็ด  
  พกัที ่  LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีห้่ำ  ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ร้ำนนวดเท้ำ  เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมื่อยลา้  กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว
ไมซ่ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซูถ่งั  หรือท่ีรู้จกักนัดีในชื่อ  “บัวหิมะ”  สรรพคุณเป็นเ ลิศในดา้นรักษา
แผลไฟไหมผุ้พอง  และแมลงกดัตอ่ย  เป็นยาสามญัประจ าบ้าน จากนั้นน าทา่นแวะ ร้ำนใบชำ  ชิมชา
อวูห่ลง และชาท่ีมชีื่อเสียงตา่งๆ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
16.10 น. บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU5077  
17.40 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.............. 
 

************ ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************  
      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ        

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไป ***) 
 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทกุเมืองก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ
พ้ืนเมืองให้   นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก คือ ร้ำนหยก, ร้ำนผ้ำไหม, นวดฝ่ำเท้ำ(บัวหิมะ),ร้ำนชำ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทวัร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทุกท่ำน



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(SHMUKMG5) Kunming กงิ โกะ กฟั  5D4N (MU)  (Y-240717)                                                                                    5
  

รหัสโปรแกรมทัวร ์SHMUKMG5 DAIHAI 5D4N AUG17-MU-W13 

ทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก** 

Kunming  กิง โกะ กัฟ 5 วัน 4 คืน (MU) 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันท่ี 20-24 สิงหำคม 2560 15,799 บำท 4,000  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 
 

หมำยเหต ุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ/ไม่มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทวัร์ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกทีมี่กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษนี ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมกีารเรียกเก็บคา่น ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่  
 ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
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หมำยเหตุ :  
 กรณทีี่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น จ ำนวน 2 รุป และเอกสำร
ทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทวัร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  
บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั้น)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบิ่นลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป  
 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงทีบิ่นลงปักกิ่ง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เ มือง ) 
ต้องย่ืนวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนักสัมภาระทา่นละ  2 ใบ มีน ้ าหนักไมเ่กนิ 23 กิโลกรัมตอ่ใบ (เทา่กบั 46 กโิลกรัม)  , คา่ประกนัวนิาศภ ัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 
 คา่ประกนัอุบัติเห ตุระหวา่งการเ ดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุตั้งแต ่1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เ ดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มอีายุสูง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์  ทั้ง น้ียอ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมกีารตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมเีอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง  
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเ พ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษทั ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเ บ้ียประกันเร่ิมต้นที ่330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเ สียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เ ล่ือน, ไส้ต่ิง , อาการท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การติดยา , โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเ จ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเ จ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
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นัดหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
 ค่ำ VAT 7 %   หั กภำษี ณ ที่จ่ำ ย 3  %  ในกรณีที่ลู ก ค้ำต้ องกำรใบเสร็จรับ เงินที่ถูก ต้อง จะต้ องบวกค่ ำ

ภำษมูีลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลั ง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น  

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้ น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง ส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเ ดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช ้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่น สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเ งินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษทัจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้ง ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เ ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กิดขึ้นจริง 
6.2 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่กิดขึ้นจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำรันตี  

ค่ำมัดจ ำทีพ่ักโดยตรง   หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้    
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ 
ค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
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4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภ ัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเ จ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แตท่ั้ง น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มฉิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เ ส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เ เ ว่นตำเเฟช่ัน เ เ ว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เ ดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
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  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเทา่นั้น ! ! ตอ่อายุการท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มตีราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้  
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั        ทา่นละ 5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย)  

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง   
1. กรณีหนังสือเดินทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน  
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่

เอกสารย่ืนวซีา่ 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ากอ่นย่ืนวซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง

น้อย 7 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวซีา่ใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซีา่จีน ทา่น

จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้  
 ชื่อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยท่ีดูเป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช  ้
 น ารูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวซีา่ 
 น ารูปถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวัเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**  

 
 
 
 
 

เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมลูดังต่อไปนี้** 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่    
................................................................................................................. .......................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................................................................................................ ............
............................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน .................................................. 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่.......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน......................................................................................... ........................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
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