
  

     

 

 

 

 

 
 

 

 



  

     

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ 
 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อร์

ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอินรับบัตรที่น่ังบน
เครือ่งบนิ  

20.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L802 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 
นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจีน เมืองคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก เมือง
คนุหมงิ เมืองทีไ่ดร้ับการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่่า มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดท ัง้ปี  
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Hang Li Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงตงชวน – แผน่ดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน – เมอืงคุนหมงิ – สวนนํา้ตกคุนหมงิ    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ หงถูต่ี ้ซึง่แปลว่าแผ่นดนิสีแดง เมืองตงชวน

ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูหนาน มีภูมิประเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีปลกูขา้วสาล ีมันสําปะหลัง ผักตา่งๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถอืว่าเป็นจุดทอ่งเทีย่วไฮไลท์

อีกหนึง่แหง่ของคนุหมงิ เป็นจุดทีนั่กท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นําท่านชมวิวทวิทัศน์ของ 
ภูเขาเจ็ดสแีห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตัง้อยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื้น
แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแรธ่าตุอ ืน่ๆในเนือ้ดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึ
เกดิเป็นทศันยีภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใสนา่สนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไร่
นาเกษตรกร พชืผกัทีป่ลูกในบรเิวณพืน้ทีน่ ี ้ไดแ้ก ่มนัฝร ัง่ ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผกัพวกนี ้
อกีท ัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดูเก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดง
ฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

     

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขนมจนีขา้มสะพาน (2) 
 

ในมณฑลยนูนาน ขนมจีนขา้มสะพานยนูนานจะเป็นอาหารทีช่าว

ยนูนานนยิมทีส่ดุ ชาวยนูนานรับประทานขนมจนีดว้ยหลายวธิ ีซึง่รวมทัง้
การลวก ผัด ตม้ และยําดว้ย แตข่นมจีนขา้มสะพานจะเป็นที่นิยมที่สุด
และมีชือ่เสยีงมากทีส่ดุ ส ิง่สําคัญของขนมจีนขา้มสะพานก็คอืน้ําซปุ ซึง่
ตุน๋จากซีโ่ครงหมู ไกแ่ละแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเสน้ขนมจีนนั้นทํามา
จากขา้ว วธิกีารรับประทานเร ิม่จากเทน้ําแกงใสช่ามขนมจีนทีล่วกเสน้ไว ้
แลว้ หลังจากนัน้เตมิเน้ือสัตว์ตา่งๆ ไขน่กกระทาเขา้ไป ใส่ขงิ ตน้หอม
และผักช ีจะไดข้นมจีนขา้มสะพานทีแ่สนอรอ่ย 

 
 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนนํา้ตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองที่ม ีขนาดใหญ่ และกําลังเป็นที่นิยมในหมู่ นักท่องเที่ยวหรือแมก้ระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายใน
สวนสาธารณะแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยนํา้ตกขนาดใหญม่คีวามกวา้ง 400 เมตร มคีวามสูงถงึ 12.5 เมตร
โดยประมาณ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผลงานความงามทีเ่กดิจากมนุษยส์รา้งขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกว่า 
3 ปี กบังบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึทําใหส้วนสาธารณะแหง่น้ีจงึดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งๆมากมายนิยมมา
เยีย่มชม 

 

 
  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yi Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม สวนดอกไม ้ World Horti Expo Garden – ตําหนกัทองจนิเตีย้น – เมอืงโบราณกวนตู ้ – หมูบ่า้น
วฒันธรรมยูนนาน – รา้นบวัหมิะ  – ประตูมา้ทองไกห่ยก – ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้World horti Expo Garden ถอืว่าเป็นสวนพฤกษศาสตรท์ีม่ีชือ่เสยีงแห่งเมือง
คนุหมงิ ตัง้อยูใ่นชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองคนุหมงิ สวนแหง่น้ีถกูแบ่งออกเป็น หอ้งโถงนิทรรศการขนาด
ใหญห่า้แหง่ สวนพเิศษเจ็ดแหง่และโชว์รมูกลางแจง้สามแหง่ หอ้งโถงนทิรรศการหา้แหง่ ไดแ้ก ่หอ้งโถงจีน หอ้ง
โถงระหว่างประเทศ หอ้งโถงมนุษยแ์ละธรรมชาต ิหอ้งโถงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเรือนกระจก สวน
เจ็ดธมี ไดแ้ก ่สวนผักและผลไม ้สวนไผ่ สวนบอนไซ พืชสวน ชา สวนสมุนไพร สวนตน้ไมแ้ละสวนดอกไมท้ี่มี

ชือ่เสยีงและหนิแปลก ๆ นอกจากน้ียังมีกาจัดแสดงสถาปัตยกรรมแตล่ะประเทศอีกดว้ย 



  

     

 

 

 
 

 
 
นําทุกทา่นน ัง่รถแบตเตอรร์ ี ่เพือ่เย ีย่มชมไปยงัจุด
ตา่งๆ อาทเิช่น จุดชมสวนดอกไมต้า่งๆ นานาชนดิ 
จุดชมสวนขนาดย่อม จุดชมนิทรรศการปติมา
กรรมของแต่ละประเทศในบางประเทศ ได้แก ่
ไตห้วนั ไทย อนิเดยี ธเิบต พมา่ เกาหล ีเป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

จากน ัน้นําทุกท่าน เก็บภาพความประทบัใจ และเย ีย่มชมความงามของสวนดอกไมน้านาพนัธุ์ทีท่าง 
World Horti Expo Garden ไดทํ้าการจดัแสดงใหไ้ดช้ม  
 

 



  

     

 

 

 
 
หมายเหตุ: ท ัง้นีใ้นแตล่ะเดอืนทางสวนดอกไม ้World Horti Expo Garden จะทําการปรบัเปลีย่นในการ
จดัแสดงดอกไมใ้นแตล่ะเดอืนแตกตา่งกนัออกไป โดยมรีายละเอยีดตามตารางการจดัแสดงดอกไม ้ดงันี ้ 

   

 
 

นอกจากนี ้นําทุกทา่นเย ีย่มชมงานแกะสลกันํา้แข็งขนาดยอ่ม เป็นโดมจดัแสดงการแกะสลกันํา้แข็งรูป
ตา่งๆ โดยภายในนอกจากทุกทา่นสามารถเยีย่มชม และสมัผสัความหนาวแลว้ ยงัสามารถรว่มสนุกสไลด์
เดอรน์ํา้แข็งไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(5) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ตําหนกัทองจนิเตีย้น (Golden Temple หรอื Jin Dian) ตําหนักแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขา      

หมงิฟ่งซาน ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาตําหนักแหง่น้ีไดรั้บการบูรณะโดย อ๋อง หวูชันกุย้ สาเหตุทีทํ่า
ใหตํ้าหนกัแหง่นีถู้กเรยีกวา่ „ตําหนกัทอง‟ เนือ่งจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยทองเหลอืงท ัง้หลงั มนีํา้หนกักวา่ 380 
ตนั ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสิง่ปลูกสรา้งทองเหลอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดองจนี ทีสํ่าคญัยงัเป็นสถานทีอ่นัศกัดิส์ทิธิข์องชาว
จนีท ัง้อดตีและในปจัจุบนั ผูค้นสว่นใหญน่ยิมมากราบไหวข้อพรในดา้นสุขภาพ และการเงนิ 

 



  

     

 

 

 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายรุาวๆหลาย

รอ้ยปี ทีแ่หง่นีส้รา้งข ึน้มาเพือ่เป็นการอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  
 

 
 
ซึง่ทกุทา่นสามารถสัมผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มืองโบราณ ซมึซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน นําทุกท่าน
อสิระและเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิช่น อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอืสนิคา้อ ืน่ๆอกีมากมาย 

 



  

     

 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมยูนนาน (Yunnan cultural village) หมู่บา้นวัฒนธรรมยนูนาน ถอืว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองคุนหมิง ที่แสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมของชนกลุ่มนอ้ย ภายใน
หมูบ่า้นมกีารจําลองบา้นของชนกลุ่มนอ้ยท ัง้ 26 ชนกลุ่มของมณฑลยูนนาน ทุกท่านสามารถสมัผสั
ขนบธรรมเนยีม และวถิชีวีติของชนกลุม่นอ้ยท ัง้ 26 ชนกลุม่เลยทเีดยีว นอกจากน ัน้ยงัมกีารแสดงเตน้รํา 
รอ้งเพลง และการละเลน่ของชนกลุม่นอ้ยทีห่าดูไดย้าก รวมท ัง้การเลน่นํา้สงกรานตข์องชาวไทลือ้ ซึง่เป็น
หนึง่ในชนกลุม่นอ้ยของของมณฑลยนูนานอีกดว้ย 

 
 

นําทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชื่อ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา
แผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ประตูมา้ทองไก่หยก 



  

     

 

 

(Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึง่เป็นประตศัูกดิส์ทิธ ิค์ู่บา้นคู่เมืองของอาณาจักรยูน
นานโบราณเชือ่ว่าใครไดล้อดประตแูหง่น้ี แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวีคณู 

 

 

นําทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกันในอีกชือ่เรยีก „ถนน
คนเดนิจนิป้ีลู ่(Jin Bi Square)‟ ถอืว่าเป็นถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในคนุหมงิ ถนนจนิป้ีลู ่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง 
ความพเิศษของสถานทีแ่หง่น้ีคอื ตอนกลางของถนนมีซุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึง่ภาษาจีนเรียกว่า
จนิหม่าและป้ีจจีงึเอาคํายอ่ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลูซ่ ึง่ก็คอื“ถนน(มา้)ทอง(ไก)่มรกต” ซุม้จนิหม่าและซุม้
ป้ีจีเร ิม่สรา้งขึน้ในรัชศกซวเตอ๋ราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันน้ีมีประวัตริว่ม 400 ปี เลา่กันว่าสิง่ทีน่่าอัศจรรยค์อื ทุก 60 ปี 
จะมตีอนเย็นวนัหนึง่ทีต่ะวนัยอแสงยามสายณัหท์างตะวนัตกของคุนหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงที่

เพิง่โผล่ข ึน้ทางตะวนัออกของคุนหมงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไกม่รกตพอด ีทําใหเ้กดิทศันยีภาพอศัจรรย์
ลกัษณะ “รศัมบีรรจบ ณ มา้ทองไกม่รกต” นําทกุทา่นอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย
ตลอดถนนแหง่น้ี หรือจะสามารถเดนิเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมืองคุนหมิง ซมึซับวิธีชีวิตของคน
ทอ้งถิน่ในยา่นน้ี 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yi Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาซซีาน – วดัหยวนทง – สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ ภูเขาซซีาน ตัง้หา่งจากตัวเมืองคนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึง่ของวัดใน
ลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงค์หนิที่สกัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชม
ศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ีประวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 



  

     

 

 

 
 
อีกทัง้ยงีมีประตมัูงกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันว่าเป็น ประตูแห่งความสริมิงคล 

ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตแูหง่น้ี จะประสบแตค่วามสําเร็จโชคด ีตอนลอดประตมัูงกรก็ตอ้งลบูลกูแกว้
มังกรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิผ่านประตมัูงกรน้ี ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 
ครัง้ ประตแูหง่น้ีตัง้เดน่เป็นสง่าอยูร่มิหนา้ผา  

 

 
 



  

     

 

 

และการมาเทีย่วชมเขาซีซานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็น
ทะเลสาบน้ําจืดทีใ่หญท่ีส่ดุของมณฑลยนูนาน อยูส่งูกว่าระดับน้ําทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งน้ี
กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แตต่อนน้ีเหลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือน้ี ไดช้ื่อว่า
เป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถกูขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแหง่ทีร่าบสูง" ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบแหง่น้ี
มีชือ่เสยีงโดง่ดังจนไปเขา้หพูระนางซสูไีทเฮา แหง่ราชวงศ์ชงิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งน้ีมาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถกูชนกลุม่นอ้ยทํารา้ย จงึ
ไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักก ิง่ ขึน้แทน ** ราคาทวัรน์ ีย้งัไมร่วมค่าเขา้ ค่ากระเช้า และรถ
แบตเตอรี ่ภูเขาซซีาน 800 บาท/ทา่น หากทา่นใดสนใจขึน้ไปยงัภูเขาซีซาน สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กด์
ทอ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร ์หรอืสําหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ี ่“ถนนคน
เดนิฉาหมา่ฮ ัว่เจยีลู”่ ทุกทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหาร ขนม หรอืสนิคา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบั
ถนนคนเดนิแบบทอ้งถิน่ ** 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวดัทีใ่หญท่ีสุ่ด อกีท ัง้ยงัถอืไดว้า่เป็น
วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในมณฑลยูนนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วัดแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถั์ง นําทา่น
เดนิเย ีย่มชมภายในวดั ทีก่ลางลานประกอบไปดว้ยสระน้ําขนาดใหญส่ีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยม
พรอ้มกับสะพานเชือ่มซึง่ทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยีย่มชมไดอ้ีกดว้ย  
 

 
 
และวัดแหง่น้ีทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธชนิราชแบบจําลอง ซึง่
ไดร้ับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีเ้ห็ดสมุนไพร (9) 

เน่ืองจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทําใหเ้มนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนยิม โดยขัน้ตอนตา่งๆ อาทเิชน่ การเลอืกผักและเลอืก
เครือ่งเคยีงอื่นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจําส่วนตัวคอยบรกิารตลอด 

เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพของรสชาตคิวามอร่อย การรับประทานไดอ้ย่างถูกวิธี 
ทา่นใดทีช่อบหรอืไม่ชอบรับประทานเห็ดหากไดม้ีโอกาสมารับประทาน
รับรองไดว้่าจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทเีดยีว เพราะรับรองไดว้่าอรอ่ยมิรู ้
ลมืแน่นอน 

 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L801  

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 



  

     

 

 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม
ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

01 – 04 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

02 – 05 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

06 – 09 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

07 – 10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

08 – 11 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

09 – 12 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

10 – 13 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

11 – 14 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

15 – 18 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

16 – 19 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

18 – 21 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

19 – 22 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

20 – 23 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

21 – 24 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

22 – 25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 



  

     

 

 

23 – 26 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

24 – 27 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

27 – 30 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

28 – 31 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

01 – 04 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

02 – 05 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

03 – 06 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

04 – 07 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

05 – 08 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

26 – 29 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

27 – 30 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

28 – 31 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

01 – 04 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

02 – 05 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

03 – 06 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

04 – 07 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

05 – 08 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

06 – 09 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

07 – 10 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 



  

     

 

 

08 – 11 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

09 – 12 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

10 – 13 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

11 – 14 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

12 – 15 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

13 – 16 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

14 – 17 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

15 – 18 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

16 – 19 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

17 – 20 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

18 – 21 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

19 - 22 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

20 – 23 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

21 – 24 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

22 – 25 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

23 – 26 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

24 – 27 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

25 – 28 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

26 – 29 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

27 - 30กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562    8,999 11,999 2,999 5,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่วซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 



  

     

 

 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 



  

     

 

 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) 

จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 

 

 



  

     

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 



  

     

 

 

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


