
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – คุนหมงิ  
18.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สายการบนิ 

LUCKY AIR (8L) พบเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ 

20.55 น. เหริฟ้าสู่ นครคุนหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR เท ีย่วบนิท ี ่8L802 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

00.10+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋า

สมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 
พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัท ีส่อง คุนหมงิ - ภูเขาหมิะเจ ีย้วจ ือ่(รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่อําเภอลูช่ว่น ซึง่อยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมงิ เป็นที่ตัง้ของ ภูเขาเจ ีย้วจ ือ่ 
ภูเขาหมิะแห่งเมอืงคนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิง่มีการสรา้งกระเชา้ข ึน้บน
ยอดเขาในปี 2555  

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านขึน้รถประจําทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อดว้ยน่ังกระเชา้ข ึน้ไปดา้นบน ใหท้่านไดเ้ดนิ
ตอ่บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ย่างด ีสูจุ่ดทีเ่ดน่ทีส่ดุในการชมววิทวิทัศนข์องภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อ คอื
จุดยอดของภูเขา ทีร่ะดบัความสงู 4,223 เมตร (เหนอืระดบัน้ําทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทางท่าน
ยังไดพ้บส ิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรอืสนอาซาเรยี, น้ําของน้ําตกที่จับตัวเป็นน้ําแข็ง

, ลําธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ทําใหเ้ห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วนในระดับที่
ความสงู 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีช ือ่เรียกว่า “สระน้ําแห่งสรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดู
ใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มที่จะบานสะพร่ังกว่า 32 ชนดิ และในช่วงเดอืน
เมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกุหลายพันปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การมาทีภู่เขาแห่งนี ้คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน) 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  



 

 

 

วนัท ีส่อง เมอืงตงซวน – ชมผนืดนิสแีดงแหง่ตงซวน – คุนหมงิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงตงซวน หรอื หงถู่ตี ้ แปลว่าแผ่นดนิสแีดง เป็นอําเภอทีอ่ยู่ในเขตปกครอง
ของจังหวัดคนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยูนนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขา
สลบัซับซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสําปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ 
ตงซวน เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วมักแวะมาถา่ยรูป เนือ่งจากมภีูมปิระเทศที่สวยงามอกีแห่งหนึง่ของ

มณฑลยูนนาน ชาวบา้นแถวนัน้เล่าใหฟั้งว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึง่ตัง้ใจจะไปถ่ายรูปที่
หยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ้่านมาที่ตงชวนก่อน และพบว่าทวิทัศน์ที่นี่งดงาม เนื่องจากมี
พื้นดนิเป็นสแีดง เมื่อชาวบา้นปลูกขา้วสาล,ีมัสตาร์ด ยิง่ทําใหภู้เขาสวยงามหลากสสีัน 
โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเย็นมถีกูทาบทาดว้ยแสงอาทติย ์ยิง่มีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์

ของดนิแดงแห่งนี้ 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นําท่านชมววิทวิทัศนข์อง ผนืดนิสแีดงตงชวน ตัง้อยู่ในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนอืของคนุห

มงิ พืน้แผ่นดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแร่ธาตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ 
พืน้ทีบ่รเิวณนี้จงึเกดิเป็นทัศนยีภาพที่สวยงาม สสีันสดใสน่าสนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักับ
ดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุ่งไร่นาเกษตรกร พชืผักทีป่ลกูในบรเิวณพื้นทีน่ี ้ ไดแ้ก่ พวกมันฝร่ัง ขา้ว
โอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีันของพชืผักพวกนี ้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกันไป ทําใหเ้กดิภาพที่

สวยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดูเก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความ
สวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักท่องเทีย่วตอ้งมาเยอืน  
ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาต ิณ จุดชมววิตา่งๆ เชน่ จุดชมววิ 109, 110, ฮัว
โกว หุบเขาแห่งสสีนั (COLOURFULL VALLEY), สวนจนิเซียว (JINXIU GARDEN), เนนิฉไีค 
(QICAI SLOPE), เขตนาขัน้บันไดพระจันทร์, และเหลา่สอืโกว (LEXIAGUA) 

จากนั้นนําท่านเดนิทางกลับสู่ นครคุนหมงิ เมืองที่ไดถู้กขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ”ิ 
เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมเิฉลีย่ 
15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี มขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ MEI YIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 
วนัท ีส่ ี ่ วดัหยวนทง - รา้นยาสมนุไพรบวัหมิะ – สวนนํา้ตก – ประตูมา้ทองไกห่ยก – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม วดัหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคุนหมงิ สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 
กว่าปี ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมสีระน้ําขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระน้ํา

สมีรกต ศาลาแปดเหลีย่มหลังนี้เป็นศาลาที่อู๋ซานกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน 
“เจา้แม่กวนอมิพันกร” และเจา้แม่กวนอมิพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอมิหยก” ดา้นหลังวัดเป็น
อาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช(จําลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแห่งนี ้

เดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรบวัหมิะ ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็น
เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม สวนนํา้ตก ดว้ยความทีเ่มอืงคนุหมงิไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จงึไดส้รา้งพื้นที่ส ี

เขยีวนีข่ ึน้มาใจกลางนครคนุหมงิ ซึง่จะมทีัง้ทะเลสาบและ น้ําตกรูปแบบต่างๆ ที่ถูกสรา้งข ึน้มา เพื่อ

เป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจของชาวคนุหมงิ 
จากนัน้นําท่านชม ประตูมา้ทองไกห่ยก ซึง่เป็นประตูศักด ิส์ทิธ ิค์ู่บา้นคู่เมืองของอาณาจักรยูนาน
โบราณเชือ่ว่าใครไดล้อดประตแูห่งนี ้ แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิม่ข ึน้ทวีคณู 
สมควรแกเ่วลานาํทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิ ฉานชุย 

18.25 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เท ีย่วบนิท ี ่8L801 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี    

19.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
********************************************* 

** หากท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนทําการ  



 

 

ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
 

 
 
 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเท ีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้

แตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
(อายุตํา่กวา่ 18 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค.2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

12 – 15 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

25 – 28 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 4,500 8,900 

28 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 17,999 17,999 4,500 8,900 

29 ธ.ค.61 - 02 ม.ค.62 17,999 17,999 4,500 8,900 

12 – 15 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

18 – 21 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 



 

 

19 – 22 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

25 – 28 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

12 – 15 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

01 – 04 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

08 – 11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

15 – 18 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

22 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

28 – 31 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑ์จากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นป่ีเซยีะ ซึ่งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,000 บาท  

     (สําหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้)  

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจนี * *ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ดา่น (วซี่ากรุ๊ป)       

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซี่าเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 

 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
 
 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 8,000 บาทตอ่ท่านเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3.การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

4.คณะทัวรค์รบ 15 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกับคณะ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับ

เงินค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแลว้ทั ้งหมดทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 



 

 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่
ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  

 
ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ

ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. กรุณาเตรยีมของใชส่ว่นตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถ ิน่

ตอ้งการรักษาส ิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 
4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่
มกีารจํากัดจํานวน  
4.2 แบตเตอรีสํ่ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําข ึน้เครือ่งในทุกกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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

 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  
 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   
 

การทาํวซีา่กรุ๊ปทอ่งเท ีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 

 


