
  

  

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15604 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 
 
 



  

  

เส้นทาง เทีย่วบิน เวลา น า้หนักกระเป๋า 
BKK – KMG KY8370 20.10 – 00.25 23 KG 

KMG - BKK KY8369 17.20 – 18.40 23 KG 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง  

17.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบิน KUNMING AIRLINES (KY) พบเจา้หนา้ท่ี
คอยตอ้นรบั และบริการเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนั่งบนเครื่องบนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. เหิรฟ้าสู ่นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน KUNMING เท่ียวบนิท่ี KY8370                                                

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 
00.25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเรว็กวา่

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทางและศลุกากรแลว้ รบักระเป๋า
สมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ทีพั่ก HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

  

วันทีส่อง เมอืงผานโจว – หมูบ่า้นถ ัว่เลอ่ (แปะกว๊ยพนัปี) – อุทยานภูเขาเหนยีงเหนยีงซาน – ถ า้เจา้แมก่วนอมิ – 

ถ า้เจยีงหยวน     

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
น าน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองผานโจว (Panzhou) (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือท่ีรูจ้กั

กนัในอีกช่ือ “เมืองฮอกอร”์ โดยตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลกุย้โจว (Guizhou) ประเทศจีน มี

สภาพภูมิอากาศทีส่ะดวกสบายและเยน็สบายตลอดท้ังปี รวมถึงมีภูมิทัศนอั์นงดงามประกอบไป
ด้วยจุดส าคัญที่ห้ามพลาดด้วยกัน 3 จุด ได้แก่ แปะก๊วยพันปี ที่ราบสูงวูเมง และหลุมใหญ่ใน
ทะเลไผ่  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านถ่ัวเล่อ (Tuole Village) หรือไดร้บัการขนานนามว่า “หมู่บ้านสีทอง” 

ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอผานเซียน เมืองลิ่วผานสยุ มณฑลกุย้โจว หมู่บ้านแห่งนีม้ีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับ

การยอมรับว่าเป็น “หมู่บ้านแปะก๊วยที่สวยที่สุดของจีน”  โดยหมู่บ้านถ่ัวเล่อถือว่าเป็นจุดชม
วิวระดับ 4A ภายในหมู่บ้านมีต้นแปะก๊วยโบราณที่ได้รับการอนุรักษไ์ว้อย่างดีที่สุด และมีความ
หนาแน่นมากที่สุด มากถึง 1,200 ต้น แต่ละต้นมีอายุราวๆกว่า 300 ปีขึน้ไป และมีต้นที่มีอายุ

มากทีสุ่ดถุง 1,500 ปี มีความสงูถึง 10 เมตร โดยคนทอ้งถ่ินไดต้ัง้ช่ือเรียกใหว้่า “คุณทวด” และคณุทวด

น่ีเองท่ีคนในหมูบ่า้นถือไดว้า่เป็นราชาแหง่ตน้แปะก๊วย  

 

**(ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วงที่ต้นแปะก๊วยในหมู่บ้านจะค่อยๆเร่ิม
เปล่ียนสี ท้ังนี้ขึ ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีน้ัน ๆ อีกด้วย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัด
โปรแกรม และไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิน้ ในกรณีทีต่้นแปะก๊วยยังไม่มีการเปล่ียนสีในช่วงเวลา
ทีเ่ดนิทาง) ** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (2) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน (NiangNiang mountain National Wetland Park) 

อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกุ้ยโจว และถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่



  

  

ที่สุดในทางตอนใต้ของจีน มีพื่นที่ประมาณราวๆ 30,000 ไร่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นการ

ท่องเทีย่วระดับ 4A อทุยานภเูขาเหนียงเหนียงซานเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีอายหุลายรอ้ยปี 

ภายในอุทยานประกอบดว้ย อาทิเช่น แกรนดแ์คนยอน น า้ตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืชไม้

พุ่ม ป่าชายเลน เป็นตน้ น าทุกท่านเดินทางสู่ ถ า้เจ้าแม่กวนอิม นมสัการสกัาระบูชา เพ่ือความเป็นสิริ

มงคล เจ้าแม่กวนอิม ถือว่าเป็นพระโพธิสัตวท่ี์ชาวจีนนิยมกราบไหว้สักการะบูชา จากนัน้น าทุกท่าน 

ล่องเรือล าน ้าเจียงหยวน ชมทศันียภาพอนังดงาม และความมหศัจรรยข์องภูเขาท่ีอยู่สองฝ่ังของล าน า้

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (3) 

ทีพั่ก  Tao Yuan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วันทีส่าม สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหมิะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปป้ิงหนานผิง
เจีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
น าทกุทา่นไปยงั สะพานเป๋ยผานเจียง (Beipanjiang Bridge) สะพานท่ีสงูท่ีสดุในโลก ได้รับการขนาน

นามว่า “สะพานขึงแดนมังกร” มีความสูง 565 เมตร เม่ือหากเทียบกบัความสงูอาคารแลว้มีความสูง

เท่ากบั 200 ชัน้ จึงท าให้สะพานแห่งนีไ้ด้รับรางวัล Gustav Lindenthal  จากการประชุมสะพาน

นานาชาติคร้ังที่ 35 (35th International Bridge Conference) ถือไดว้่าเป็นรางวลัท่ีมีคณุคา่เทียบเท่า



  

  

รางวลัโนเบล น าทกุทา่นเก็บภาพความประทบัใจ วา่ครัง้หนึ่งไดม้าเยือนสะพานท่ีมีความสงูท่ีสดุ และเป็น

สะพานท่ีเช่ือมแผน่ดนิมงักรเขา้ดว้ยกนั  

 

น าทกุท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองท่ีไดร้บัการ

ขนานนามวา่ “เมืองแหง่ฤดใูบไมผ้ลิ” ดว้ยท่ีวา่ มีสภาพอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (5) 

บ่าย น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง ร้านบัวหมิะ ชมครีมเป่าซูถ่งั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในดา้น

รกัษาแผลไฟไหม ้ ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ประตูม้า

ทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็นประตศูกัดิส์ิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มือง

ของอาณาจกัรยนูนานโบราณเช่ือวา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี ้แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิ่มขึน้ทวีคณู 



  

  

 

น าทกุท่านเพลิดเพลิน ช้อปป้ิงหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือท่ีรูจ้กักนัในอีกช่ือเรียก 

‘ถนนคนเดินจินป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถือว่าเป็นถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในคนุหมิง ถนนจินป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองคนุหมิง ความพิเศษของสถานท่ีแหง่นีคื้อ ตอนกลางของถนนมีซุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูก่มรกต

ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจีจึงเอาค าย่อ “จินป้ี”มาขนานนามถนนว่าจินป้ีลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(มา้)ทอง

(ไก่)มรกต” ซุม้จินหมา่และซุม้ป้ีจีเริ่มสรา้งขึน้ในรชัศกซวเตอ๋ราชวงศห์มิง ถึงปัจจบุนันีมี้ประวตัิรว่ม 400 ปี 

เล่ากันว่าสิ่งท่ีน่าอัศจรรย์คือ ทุก 60 ปี จะมีตอนเย็นวันหน่ึงที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทาง

ตะวันตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทรท์อแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง 
ตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ท าให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรยลั์กษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้า

ทองไก่มรกต” น าทกุทา่นอิสระตามอธัยาศยั เพลิดเพลินชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี ้หรือจะ

สามารถเดนิเลน่ชมทศันียภาพของถนนคนเดนิในเมืองคนุหมิง ซมึซบัวิธีชีวิตของคนทอ้งถ่ินในยา่นนี ้

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิน่ (6) 

ทีพั่ก   Yi Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 



  

  

วันทีส่ี่  ภูเขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
น าทกุท่านเก็บภาพความประทบัใจ ภูเขาซีซาน ตัง้ห่างจากตวัเมืองคนุหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่ง

ของวดัในลทัธิเตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์ินท่ีสกดัไวต้ามไหล่

เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซึ่งสรา้งขึน้ดว้ยแรงศรทัธาของชาวบา้นท่ีมีประวตัิความเป็นมา

ยาวนานนบั 1,000 ปี  

 

อีกทัง้ยีงมีประตมูงักรหลงเหมิน ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง เช่ือกนัว่าเป็น ประตแูห่งความสิริ

มงคล ซึ่งถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผา่นประตแูหง่นี ้จะประสบแตค่วามส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตมูงักร

ก็ตอ้งลูบลกูแกว้มงักรดว้ย ก่อนท่ีเราจะเดินผ่านประตมูงักรนี ้ใหน้ึกอธิษฐานในใจอยากไดส้ิ่งใด 

เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นีต้ัง้เดน่เป็นสง่าอยูร่มิหนา้ผา  

และการมาเท่ียวชมเขาซีซานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคนุหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  

เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 1 ,886.5 เมตร แต่ก่อน

ทะเลสาบแห่งนีก้วา้งขวางถึงหา้รอ้ยลี ้แต่ตอนนีเ้หลือกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตารางกิโลเมตร 

ทะเลสาบเตียนฉือนี ้ไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยมากจนถกูขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" 

ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแห่งนีมี้ช่ือเสียงโดง่ดงัจนไปเขา้หพูระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศช์ิง พระ

นางก็อยากมาดทูะเลสาบแห่งนีม้าก แตไ่ม่สามารถมาถึงได ้เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นแมนจ ูกลวัว่าหาก

เดินทางไปยงัทะเลสาบจะถกูชนกลุ่มนอ้ยท ารา้ย จึงไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมิงขึน้ท่ี นครหลวงปักก่ิง ขึน้

แทน ** ราคาทัวรนี์ยั้งไม่รวมค่าเข้า ค่ากระเช้า และรถแบตเตอร่ี ภูเขาซีซาน 800 บาท/ท่าน หาก

ท่านใดสนใจขึน้ไปยังภูเขาซีซาน สามารถติดต่อได้ที่ไกดท้์องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร ์หรือส าหรับ



  

  

ท่านที่ไม่ได้ซือ้ทัวรเ์พิ่มสามารถอิสระช้อปป้ิงรอคณะได้ที ่“ถนนคนเดินฉาหม่าฮ่ัวเจียลู่” ทุก
ท่านสามารถเลือกซื้ออาหาร ขนม หรือสินค้าต่างๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับถนนคนเดิน
แบบท้องถิน่ ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆ

หลายร้อยปี ทีแ่ห่งนีส้ร้างขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยก่อน  

 

ซึ่งทุกท่านสามารถสมัผสัไดถ้ึงมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มืองโบราณ ซึมซบัความงามของชาวจีนในสมยัก่อน น า

ทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการช้อปป้ิงมากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง ขนม หรือ
สินค้าอื่นๆอกีมากมาย 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกีเ้หด็สมุนไพร (8) 

เน่ืองจากเมืองคนุหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ท าใหเ้มนูเห็ดกลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขัน้ตอน

ต่างๆ อาทิเช่น การเลือกผกัและเลือกเครื่องเคียงอ่ืนๆ การปรุง จะมีพนกังานประจ าส่วนตวัคอยบริการ

ตลอด เพ่ือใหไ้ดค้ณุภาพของรสชาติความอรอ่ย การรบัประทานไดอ้ย่างถกูวิธี ท่านใดท่ีชอบหรือไม่ชอบ

รบัประทานเห็ดหากไดมี้โอกาสมารบัประทานรบัรองไดว้่าจะหนัมาหลงรกัเห็ดกนัเลยทีเดียว เพราะรบัรอง

ไดว้า่อรอ่ยมิรูลื้มแนน่อน 



  

  

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย 
17.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ KUNMING AIRLINES เท่ียวบนิท่ี KY8369                                                        

(ใช้ระยะเวลาเดนิทาง 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี    
18.40 น.  เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา* 

 
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยู่กับความเหมาะสม  

และค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตยีง 

 

พักเดีย่วเพิม่ ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

10 – 13 ตลุาคม 2562 11,999 9,999 3,500 5,900 

13 – 16 ตลุาคม  2562 11,999 9,999 3,500 5,900 

14 – 17 ตลุาคม 2562 10,999 8,999 3,500 5,900 

15 -18 ตลุาคม 2562 10,999 8,999 3,500 5,900 

16 – 19 ตลุาคม 2562 10,999 8,999 3,500 5,900 

21 – 24 ตลุาคม 2562 11,999 8,999 3,500 5,900 

22 – 25 ตลุาคม 2562 11,999 8,999 3,500 5,900 

23 – 26 ตลุาคม 2562 10,999 9,999 3,500 5,900 

26 – 29 ตลุาคม 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

27 – 30 ตลุาคม 2562 10,999 8,999 2,500 5,900 

28 – 31 ตลุาคม 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

29 ตลุาคม – 1 พฤศจิกายน 

2562 

10,999 8,999 2,500 5,900 

30 ตลุาคม – 2 พฤศจิกายน 

2562 

10,999 8,999 2,500 5,900 

31 ตลุาคม – 3 พฤศจิกายน 

2562 

10,999 8,999 2,500 5,900 

2 – 5   พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

   3 – 6 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

4 – 7 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 



  

  

5 – 8 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

6 – 9 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

7 – 10 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

9 – 12 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

10 – 13 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

11 – 14 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

12 – 15 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

13 – 16 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

16 – 19 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

17 – 20 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

18 – 21 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

19 – 22 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

20 – 23 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

23 – 26 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

24 – 27 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

25 – 28 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

26 – 29 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

27 – 30 พฤศจิกายน 2562 10,999 9,999 2,500 5,900 

28 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 

2562 

10,999 9,999 2,500 5,900 

30 พฤศจิกายน – 3 ธนัวาคม 

2562 

10,999 9,999 2,500 5,900 

 



  

  

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน** 
ค่าทปิส าหรับหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 23 กก.      
 คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท  

    **ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้** 
  คา่ธรรมเนียมวีซา่เด่ียวเขา้ประเทศจีน  



  

  

**ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่หนา้ดา่น (วีซา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท า 
วีซา่เพิ่ม ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เดก็และผูใ้หญ่ช าระคา่ทิปเทา่กนั** 
    **สว่นของหวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  
     คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหน้าทัวรก่์อนการใช้บริการ) 
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2.นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช  าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ใหถื้อวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3.คณะทวัรค์รบ 20 ทา่นออกเดนิทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 
 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิก
การจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษิัทไมร่บัยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรบัเงินคา่บริการ
คืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้
สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้  าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้่ายท่ีได้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองท่ีพกัฯลฯ 
 
 
 
 



  

  

**เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงนิท้ังหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   
4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถ่ึง 15 คน  
 
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรนี์ส้  าหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามท่ีระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่ม
จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ ทางเร ายินดีท่ีจะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนงัสือ
เดนิทางใหก้บัทางบรษิัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจรงิของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้บรษิัทจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุุดวิสยัอ่ืน 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
คา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทก ากบัเท่านัน้  



  

  

 
 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาด
บรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเทา่นัน้  

2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ตอ้งการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมมี่บรกิารท่ีโรงแรม 

4. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้
 แบตเตอรี่ส  ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจ านวนและปรมิาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรี่ส  ารองท่ีมีความจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการ
จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรี่ส  ารองท่ีมีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกินคนละ 
2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี่ส  ารองท่ีมีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึน้เคร่ืองในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรี่ส  ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 

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

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่าน้ัน!! 

 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบัิตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต)์  

 
 
 
 
 
 
 



  

  

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวใช้แค่เพยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถ่ายทีชั่ดเจน  
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอตเ์ล่มจริงมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารท่ีใชใ้นการท าวีซา่กรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมืองนั่นๆก าหนด จงึอาจท าใหมี้การเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทนัหนั 

ส าหรบับคุคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปหรือวีซา่แบบกลุม่ได ้ซึ่งไดแ้ก่ 

1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.อิหรา่น 8.อิรกั 9.ตรุกี 10.
อียิปต ์11.ซาอดุิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อินเดีย 16.ศรีลงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.

ไนจีเรีย 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์

 



  

  

 


