
 
 

 

 

 

คนุหมงิ 4 วนั 3 คนื  
ซุปตาร.์..เปิดตวัพรมแดง 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 

 

      รหสัโปรแกรม : 27520 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 
 

 
 

 
 ผจญภยัในเมอืงแหง่เทพนยิายอาหรบั หมูบ่า้นอาลาดนิ 
 น ัง่กระเชา้ขึน้สู ่ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ ชมความงามของกหุลาบพนัปี 
 เยีย่มชมสวนดอกไม ้World Horit Expo Garden  
 ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิจนิป้ีลู ่
 ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล 

 
“มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 
 

 

 

 

 

*ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุป๊แลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

13 – 16 เมษายน 2566 28,888 3,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ – หมูบ่า้นอาลาดนิ 

                                (รวมรถไฟทอ่งเทีย่ว) – ทา่งเตีย้น  

 
05.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง เคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิแอร์

เอเชยี (FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์คอยตอ้นรับและแจกเอกสารการเดนิทาง จากนัน้
น าทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

08.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุ่ย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD582 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิุณหมงิฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรตามขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสัมภาระ  (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนีเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 
1 ชัว่โมง) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอาลาดนิ (Aladdin Town) ตัง้อยูใ่น Fenglongwan Resort เมอืงน้ีซอ่นตัว

อยูบ่นเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยสวนดอกไม ้ท าใหด้เูหมอืนเมอืงในเทพนยิายอาหรับทีม่เีจา้หญงิและเจา้ชาย
อาศัยอยู่ ในเมอืงอาลาดนิน้ีท่านจะไดพ้บเจอกับทัง้หมดทีท่่านเจอในนยิาย อย่างเชน่ ปราสาทในเทพ
นิยายอาหรับราตรี ตะเกยีงวเิศษของอาลาดนิ และพรมบนิเปอรเ์ซยี เมือ่เขา้มาในเมอืงอาลาดนิท่านจะ
พบเห็นบา้นรูปทรงแปลกตาทีต่ัง้อยู่บนเนินเขา เล่นรูปทรงขวดน ้า รูปทรงนกยูง รูปทรงฟักทอง ฯลฯ 
รวมถงึโพรงบา้นสนามหญา้ทีค่นแคระอาศัยอยู่ บา้นสดุแปลกตาเหล่าน้ีแต่ละหลังจะมธีมีตา่งๆ โดยดา้น
ในจะท าเป็นรา้นกาแฟน่ารักๆ หรอืขายของทีร่ะลกึ ของแฮนดเ์มดต่างๆอกีดว้ย  นอกจากน้ีท่านจะไดน่ั้ง
รถไฟสายโรแมนตกิเสมอืนกับรถไฟในเทพนยิาย วิง่บนรางรถไฟสายเกา่เปรยีบเสมอืนกับรูหนอนทีเ่ดนิ
ทางผา่นกาลเวลาและอวกาศ (ราคาทัวรร์วมคา่น่ังรถไฟแลว้) 
 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทา่งเตีย้น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั WANGTONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
  



 
 วนัทีส่อง      ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ (รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้) – แผน่ดนิสแีดง 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอลู่ชว่น เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่  ภูเขาหมิะแห่งเมอืงคุนหมงิ สถานที่

เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิง่มีการสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555  น าท่าน น ัง่รถ

แบตเตอรีข่องทางอุทยาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ต่อดว้ย น ัง่กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบนของ

ภเูขา ใหท้า่นไดเ้ดนิตอ่บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ยา่งด ีสูจุ่ดทีเ่ดน่ทีส่ดุในการชมววิทวิทัศนข์องภเูขา

หมิะเจีย้วจือ่ คอืจุดยอดของภูเขา ทีร่ะดับความสงู 4,223 เมตร (เหนือระดับน ้าทะเล) โดยระหว่างทาง
ทา่นจะไดพ้บกับววิทวิทัศนท์ีส่วยงามแตกตา่งกันในแตล่ะฤด ูส าหรับเดอืนเมษายน ทา่นจะไดเ้ห็นววิของ

ดอกกหุลาบพนัปี ทีส่วยงามเบง่บานไปทั่วภเูขา  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 จากนัน้น าทา่นชม แผน่ดนิสแีดง (Red land) ดนิแถบตงชวนเป็นสแีดงอมน ้าตาล จงึเป็นทีม่าของ ผนื

ดนิสแีดงตงชวน ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมัีนส าปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ตงชวน
น้ียังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกันในหมู่นักถา่ยรูปชาวจนีดว้ยภมูทิัศน์ทีห่ลากหลาย และยังถอืเป็นจุดชมว
วพิระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม เน่ืองจากตัง้อยู่บรเิวณแนวขอบบนของหุบเขา มหีมู่บา้นอยู่ตรงกลางราย
ลอ้มดว้ยไร่นา น ้าทีเ่ป็นคลืน่อยู่บนไร่นาทีเ่ป็นชัน้ และดนิสแีดงจัดท า ใหเ้กดิทัศนียภาพทีส่วยงามเกนิ
บรรยาย 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทีพ่กั WANGTONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

 วนัทีส่าม      เมอืงคุนหมงิ – สวนน า้ตกคุนหมงิ – ต าหนกัทอง – สวน World Horit Expo Garden – วดัหยวนทง – 

ถนนคนเดนิ - ประตมูา้ทองไกห่ยก  

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดถ้กูขนานนามว่า 

“เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่

รอ้นมาก  

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนน า้ตกคุนหมงิ (Kunming Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลาง

เมอืงคนุหมงิ ซึง่เปิดเมือ่ไมน่านมาน้ี ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมแ่ละเป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจยอดฮติ

ของชาวเมอืงคุนหมงิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกัน และใชเ้งนิไปเกอืบ 

600 ลา้นบาท ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกใหญย่ักษ์นัน้ ทีก่วา้งถงึ 400 เมตร และมคีวามสงูกว่า 12.5 

เมตร และทะเลสาบ 2 แหง่ ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์

 น าทา่นเยีย่มชม ต าหนกัทอง (Golden Temple)  โบราณสถานส าคัญของมณฑลยนูนาน ทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดแูลโดยรัฐบาลจนี ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาหมงิเฟิง ลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพงและหอคอยเหมอืนเป็น
ป้อมปราการ ต าหนักทองถูกเรียกตามรูปลักษณอาคารทีม่สีทีองวาววัลจากทองเหลอืงในสว่นของผนัง
และหลังคา รวมกว่า 200 ตัน โดยถอืเป็นสิง่ปลกูสรา้งสัมฤทธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุของจนี ภายในมรูีปปั้นทองโด
ยมมเีจนิอู ่(เสวยีนอู)่ เทพเจา้ลัทธเิต๋าเป็นองคป์ระธาน 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารบฟุเฟต ์ณ สวน Expo 
 
 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเยี่ยมชม สวนดอกไม้ World Horit Expo Garden เป็นสวน

พฤกษศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงแหง่เมอืงคนุหมงิ สวนแหง่น้ีแบง่เป็น หอ้งโถงนทิรรศการ 5 แหง่ อาท ิหอ้งโถง
จนี หอ้งโถงมนุษยแ์ละธรรมชาต ิหอ้งโถงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นสวนพเิศษ 7 แห่ง อาท ิสวน
ผักและผลไม ้สวนไผ่ สวนบอนไซ สวนสมุนไพร เป็นตน้ และโชวรู์มกลางแจง้อกี 3 แห่ง นอกจากนี้ยังมี
การจัดแสดงสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศอกีดว้ย น าทุกท่านเยีย่มชมจุดต่างๆ เก็บความประทับใจ และ
เยีย่มชมความงามทีท่าง World Horti Expo Garden ไดจ้ัดแสดงใหท้า่นชม 



 น าท่านเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (YuanTong Temple) วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยนู

นาน สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมสีระ

น ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ 

ประดษิฐาน พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแหง่น้ี 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิจนิป้ีลู่ ชือ่ของถนนจนิป้ีลู่ มาจากตอนกลางของถนนจะมซีุม้ประตูมา้

ทอง และ ซุม้ประตูไกห่ยก ซึง่ภาษาจีนเรียกว่าจนิหม่า และป้ีจี จงึเอาค าย่อ จนิป้ี มาขนานนามถนน

แห่งน้ี  ซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ โดยลวดลายของซุม้

จนิหม่าป้ีจน้ีีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมงิมาโดยตลอด ในถนนย่านการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเสือ้ผา้

แบรนดเ์นมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เครื่องประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครื่องดืม่ รา้นอาหาร

พืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ อสิระใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั PIN HUA YUE JIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่ ี    ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุย่ เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย 

12.30 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 

เทีย่วบนิที ่FD583  

13.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจนี สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จ ึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน (รวมน ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้

เครือ่งทา่นละ 7kg และโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 20kg) 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี (ส าหรับพาสปอรต์ไทย และเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้) 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี กรณีทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,000 บาท  

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจนีส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศจนี 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



 

 

 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศจนี) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของประเทศจนี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจนี สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 
• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้

ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจ
คนเขา้เมอืงปฎเิสธการเดนิทางของทา่น ** โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปู
ท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอื
เดนิทางโดยเด็ดขาด ** (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด 
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

• รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เสือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ สามารถใช้

โทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์ 
• หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก ลกูคา้ถอืไป

ทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทึส่ง่ชือ่ใหท้างบรษิทัท าวซีา่เทา่น ัน้) 
  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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