
 

 

 
 

 

 
 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – คนุหมิง    HUISHANG INTER HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 ถานเตีย้น – ภเูขาหิมะเจีย้วจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) – ตงชวน – 
ชมแผ่นดินสีแดง + พระอาทิตย์ตก 

   HONG TU YINXIANG 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 ชมพระอาทิตย์ขึน้ – เท่ียวสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – คุนหมิง – สวน
น า้ตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิง้ซุ้ มประต ู     
ม้าทอง – ซุ้มประตไูก่หยก 

   LONGWAY HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 วดัหยวนทง –ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้  – กรุงเทพฯ     



 

 

วันแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – คุนหมิง -/-/- 

18.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน LUCKY 
AIR (8L) เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน  

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 20 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 
เช่ารถโค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน
,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ
, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่ง
ท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคุนหมิง  โดยสายการบิน LUCKY AIR 
เท่ียวบินท่ี  8L802 

 

23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน มีประชากรมากถงึ 33 ล้านคน ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร โดยคนุหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ เพราะ
มีอณุหภมูิท่ีเย็นสบายตลอดปี ไมร้่อนไมห่นาวจนเกินไป  

 

โรงแรม น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HUISHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

 

วันที่สอง ถานเตีย้น – ภูเขาหมิะเจีย้วจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) – ตงชวน – 
ชมแผ่นดนิสีแดง – สวนผลไม้ 

B/L/D 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (1)  
  เดินทางสูเ่มือง ถานเตีย้น (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม.) 

น าท่านขึน้ชม ภูเขาหมิะเจีย้วจ่ือ โดยการนัง่รถแบตเตอร่ีของอทุยาน จากนัน้
นัง่กระเช้าขึน้สู่ด้านบนของภูเขา ท่ีมีระดบัสงูกว่าน า้ทะเล 4 ,223 เมตร ภูเขา
หิมะเจีย้วจ่ือนับเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านไ ด้
สมัผสัธรรมชาติ และความสวยงาม ช่วงหน้าหนาว ระหว่างทางท่านจะได้พบ
สิ่งมหศัจรรรย์มากมาย อาทิ สนตู้ เจียง หรือ สนอาซาเรีย น า้ของน า้ตกท่ีจบัตวั
เป็นน า้แข็ง สว่นในระดบัความสงู 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาท่ีมีช่ือ
เรียกว่า “สระน า้แห่งสรวงสวรรค์” (ช่วงหน้าหนาวจะมีหิมะปกคลมุ ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) น าท่านแวะ สวนผลไม้ ให้ท่านได้พบกบัวิถีชีวิตชาวไร่ของชาว
จีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาสตอเบอร่ี และให้ท่านอิสระเลือกเก็บ       
สตอเบอร่ี+ชิมสดๆ จากไร่ ** หมายเหตุ : การเข้าชมไร่สตอเบอร่ีขึน้อยู่กับ
ฤดกูาลนัน้ๆ หาก ณ วนัเดินทางไม่มีผลสตอเบอร่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บ่าย  น าท่านเดิน ทางสู่ เมืองตงชวน หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ตี ้แปลว่า แผ่นดินสีแดง 

เ ป็ น อ า เ ภ อ ท่ี อ ยู่ ใ น เ ข ตป ก ค ร อ ง ข อ ง เ มื อ ง คุ น ห มิ ง  อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อน 
ชาวบ้านประกอบอาชีพปลกูข้าวสาลี มนัส าปะหลงั พืช ผกั และดอกไม้นานา
พนัธุ์ ท าให้เกิดสีสนัมากมายของดอกไม้ตดักบัดินสีแดง ท าให้ได้รับขนานนาม
ว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี น าท่านชม แผ่นดินสีแดง พืน้แผ่นดินท่ีเป็นเนือ้ดินสีแดง
เกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตเุหล็ก และแร่ธาตอุื่นให้เนือ้ดิน จึงท าให้บริเวณ
นีเ้ป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม ตงชวนยงัเป็นดินแดนท่ีรู้จกักนัดีในกลุม่นกัถ่ายรูป
ว่าเป็นจุดท่ีมีภูมิทัศน์สวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน หลังจากนัน้       
พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกดิน *กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย (**ช่วงหน้า
หนาวบริเวณนีจ้ะปกคลมุด้วยหิมะ**) 

 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (3)  
โรงแรม น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HONG TU YINXIANG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่สาม คุนหมิง – สวนน า้ตกคุนหมิง – ร้านบัวหมิะ – ร้านหยก – อสิระช้อปป้ิง

ซุ้มประตูม้าทอง – ซุ้มประตูไก่หยก 

B/L/D 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4) Buffet 
 น าท่านเดินทางกลับสู่  คุนหมิง ชม สวนน า้ตกคุนหมิง (KUNMING 

WATER FALL PARK) หรือ NIULAN RIVER WATERFALL PARK แลนด์
มาร์คใหมข่องคนุหมิง ถือเป็นน า้ตกฝีมือมนษุย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย มีความสงู 
12.5 เมตร และมีความกลว้าง 400 เมตร โดยจุดประสงค์ในการสร้างหลกัๆ
คือเพ่ือเป็นท่ีผนัน า้กวา่ 10 ล้านลกูบาศก์ฟุตจากแม่น า้ Niulan ไปสู่ทะเลสาบ 
Dianchi ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในช่องแคบยูนนาน นอกจากนีย้งัช่วยป้องกัน
น า้ท่วมและท าหน้าท่ีเป็นท่ีเก็บน า้ยามฉกุเฉินของประชาชน ท่ีส าคญัโครงการ
ยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน า้ตกสาธารณะ สร้างความบันเทิงให้ผู้ คนท่ีมา
เย่ียมชมและผ่อนคลาย โดยโครงการนีใ้ช้เวลาสร้างถึง 3 ปี งบประมาณใน
การสร้างอยู่ท่ี 600 ล้านบาท 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน 

พร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศ ใน
การรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
จากนัน้แวะชม “หยกจีน” ท่ีมีคุณภาพและเป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีน  
อิสระช้อปปิง้ท่ีถนนเก่าแก่ท่ีสดุของคนุหมิง ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตู
ไก่หยก โดยภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปีจี้ จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งนี ้
โดยซุ้มม้าทองและไก่หยกมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ใน
ถนนย่านการค้าแห่งนี ้เป็นแหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ 
รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญัมณีชัน้เย่ียม ร้านเคร่ืองดื่ม ร้านอาหารพืน้เมือง และ
ร้านขายของท่ีระลกึ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(6)  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  LONGWAY HOTELหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที่ส่ี วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุงเทพ B/L/- 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7) Buffet 
 จากนัน้น าคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑล

ยนูนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในคนุหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระ
น า้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลงัวดัเป็น
อาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอก
เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้ ณ ท่ีวดัหยวนทงแห่งนี ้แวะร้านผ้าไหมให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า
และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากผ้าไหม 

 

 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)  
 น าท่านเดินทางสูย่่านการค้าของ “เมืองโบราณกวนตู้” เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ได้รับการฟืน้ฟูให้เป็นแหลง่ช้อปปิง้เสือ้ผ้าอาหารพืน้เมืองและขนม รวมถึงเป็น
ลานอเนกประสงค์ท่ีชาวจีนจะมาเดินเลน่ พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบ
เมืองโบราณ ส่วนกลางของลานอเนกประสงค์เป็นเจดีย์แบบธิเบต ด้านหลงั
เป็นวัดแบบลามะ หรือวัดธิเบต โดยเมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายเชือ้พันธ์ แต่อยู่รวมกันได้
อย่างกลมกลืน น าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานคนุหมิง 

 

18.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เท่ียวบินท่ี    



 

 

 
อัตราค่าบริการ 

 
วันเดนิทาง 

 

 
ราคาผู้ใหญ่ 

 
ราคาเดก็ 0-2 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

 
ที่น่ัง 

26-29 มีนาคม 2562 11,999  
 
 

ไม่มีราคาเดก็ 
Infant 5,000฿ 

4,500 20 
27-30 มีนาคม 2562 11,999 4,500 20 
2-5 เมษายน 2562 12,999 4,500 20 
10-13 เมษายน 2562 15,999 4,500 20 
17-20 เมษายน 2562 11,999 4,500 20 
23-26 เมษายน 2562 11,999 4,500 20 
30-3 พฤษภาคม 2562 11,999 4,500 20 

** ค่าบริการไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท ** 
 

8L801 
19.45 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

ค่าทวัร์รวม : 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง  
 คา่รถโค้ชมาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้า สถานท่ีตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งสว่น
ใหญ่จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ 
(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพ่ือความเหมาะสม 

 คา่ประกนัการเดินทาง ส าหรับท่านท่ีมีโรคประจ าตวั ทางบริษัทแนะน าให้ซือ้ประกนัสขุภาพเพ่ิมเติม 
-  เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษท่ีได้รับการสนบัสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมือง
จีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ ประชาสมัพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล 
อาทิเช่น บวัหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มกุ, ผ้าไหม, ผีชิว ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะ
มีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้า
ไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัซือ้ใดๆ ทัง้สิน้  
*** หากลกูค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆ  ก็
ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพ่ิม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลกูค้า 
1 ท่าน โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 
-  ลกูค้าท่านใดท่ีอยู่ต่างจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน , หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 
หมายเหต:ุ รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สาย
การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาท่ี
สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน 
(ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน  ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง



 

 

พาณิชย์ หรือเหตผุลทางด้านความปลอดภยั เป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบวา่  ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไม่
สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ ในทกุกรณี 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

  ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบกรุ๊ป ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย (ช าระเพิ่มจากค่าทวัร์ 1,500 บาท)** ต้อง
เดนิทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพัก

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

 คา่วีซา่ชาวตา่งชาติและตา่งด้าว 
 คา่น า้หนกักระเป๋าเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด (15 กิโลกรัม) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป / ลูกค้า 1 ท่าน 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ แล้วแตค่วามพงึพอใจของท่าน 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 75% ของคา่ทวัร์ 
  ในกรณีท่ีวนัเดินทางดงักลา่วเป็นตัว๋เง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่าน

สามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทันตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่า
เปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ี
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มาก
ท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการ
กระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียก เลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 
เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การ
เปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะ
คืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานท่ีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของ
ท่านก่อนช าระเงิน 



 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับเดนิทาง (ค่าวีซ่าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ 1,500 บาท) 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวีซ่าแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *) 
1. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัหมดอายุ ถึงวนัเดินทางไป-กลบั ต้องมีหน้าว่าง  
อย่างน้อย 2 หน้า ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก มิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนงัสือเดินทาง (หน้าท่ีมีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชดัเจน 
ไมด่ า ไมเ่บลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ: หนงัสือ
เดินทางต้องไมม่ีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได้) 
2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถงึใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

ส าคญัมาก: กรุณาน าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ 
กรณีท่ีท่านลืมน าหนงัสือเดินทางมา หรือ น าหนงัสือเดินทางมาผิดเลม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
( กรณีที่ลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าเอง ลูกค้าต้องด าเนินการยื่นด้วยตนเอง )  
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนัน้บริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน    
2.หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็    
3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืน้หลงัสีขาวเท่านัน้ และต้องไมใ่ชส่ติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ซ์จาก 
คอมพิวเตอร์  (รูปใหมถ่่ายไมเ่กิน 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟจิู เท่านัน้ ) 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ(ถ้ามี) ของผู้ เดินทาง   
หมายเหต ุ: การขอวีซา่จีนใช้เวลาประมาณ 4 วนัท าการและไมส่ามารถขอดงึเลม่ได้  
กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีต้องใช้ และ อาจมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามข้อมลูกบัทางบริษัท  
- กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรอกข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะเบอร์ติดต่อ  
เเละกรณีท าลูกค้าธุรกจิส่วนตัวกรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยว่าท าอะไร** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME............................................................SURNAME..................................................................... 
สถานภาพ                  โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า   
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส..................................................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
.......................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย์............................ โทรศพัท์..................................................... มือถือ.............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
.......................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย์ .............................................โทรศพัท์บ้าน..................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………………........................…………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
..........................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย์ ...............................................โทร……...............................................…………….…......................………… 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสามารถติดตอ่ท่านได้ เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่           ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี..........................................เดือน......................................ปี.................................... ถงึ วนัท่ี...................................
เดือน............................ปี............................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่  ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท่ี..............................เดือน.............................
ปี................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME...................................................................... 
RELATION (ความสมัพนัธ์)............................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................SURNAME...................................................................... 
RELATION (ความสมัพนัธ์)............................................................... 
 


