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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง 
 

18.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการ

บินลัคกี้แอรซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอิน

รับบัตรที่นั่งบนเคร่ืองบิน  

20.55 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลัคก้ีแอร เที่ยวบินที่ 8L802 (ใชระยะเวลาบิน 2 

ช่ัวโมง 15 นาที) 

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดิน

ทางเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่ไดรับการขนานามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” ดวยที่วา มี

สภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป  

นําทานเขาสูที่พัก... Hui Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง ไรสตรอเบอรี่ – ทุงลาเวนเดอร – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเยี่ยมชม ไรสตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ใหทุกทานไดลองชิมสตรอเบอร่ีสดๆจากทางไร 

อีกทั้งทุกทานยังไดชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่กอใหเกิดผลสตรอเบอร่ีขนาดใหญ หวานหอม

ชวนนารับประทาน จนเปนที่ช่ืนชอบของชาวจีนและชาวตางชาติ รวมถึงยังเปนผลไมสงออกของประเทศ

อีกดวย นําทุกทานเลือกเก็บ สตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร หรือทุกทาน

สามารถเลือกซ้ือกลับเปนของฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 40 หยวน **(ทั้งนี้ในชวงเวลาที่ทุก

ทานเดินทางผลสตรอเบอรี่อาจจะยังไมโตเต็มที่เทาที่ควร ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในเดือน

นั้นๆ)** 
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จากนั้นนําทุกทานไปยัง ทุงลาเวนเดอร (Lavender field) เก็บภาพความประทับใจ เพ่ือชมความ

สวยงามของดอกลาเวนเดอรที่ผลิดอกสีมวงอรามเต็มทุง ใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจ 

เพลิดเพินไปกับความสวยงามของทุงลาเวนเดอร **(ในชวงประมาณเดือนมิถุนายนของทุกป 

เปนชวงที่ดอกลาเวนเดอรที่คุนหมิงบานเต็มที่ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ)** 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ขนมจีนขามสะพาน (2) 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนขามสะพานยูนนานจะเปน

อาหารที่ชาวยูนนานนิยมที่สุด ชาวยูนนานรับประทานขนมจีน

ดวยหลายวิธี ซึ่งรวมทั้งการลวก ผัด ตม และยําดวย แตขนมจีน

ขามสะพานจะเปนที่นิยมที่สุดและมีช่ือเสียงมากที่สุด สิ่งสําคัญ

ของขนมจีนขามสะพานก็คือน้ําซุป ซึ่งตุนจากซี่โครงหมู ไกและ

แฮมเปนเวลานาน สวนเสนขนมจีนนั้นทํามาจากขาว วิธีการ

รับประทานเร่ิมจากเทน้ําแกงใสชามขนมจีนที่ลวกเสนไวแลว หลังจากนั้นเติมเนื้อสัตวตางๆ ไขนก

กระทาเขาไป ใสขิง ตนหอมและผักชี จะไดขนมจีนขามสะพานที่แสนอรอย 

บาย นําทุกทานเดินทางสู เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รูจักกันในช่ือ หงถูตี้ ซึ่งแปลวาแผนดินสีแดง เมือง

ตงชวนตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาว

พื้นเมืองสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวสาลี มันสําปะหลัง ผักตางๆและดอกไมนานาพันธุ และตงชวน ยัง

ถือวาเปนจุดทองเที่ยวไฮไลทอีกหนึ่งแหงของคุนหมิง เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศ

ที่สวยงาม นําทานชมวิวทิวทัศนของ ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั้งอยูในเขตเมือง

ตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พ้ืนแผนดินที่เปนเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก 
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และแรธาตุอ่ืนๆในเนื้อดิน พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใสนาสนใจ เนิน

เขาสีแดงเขม ตัดสลับกับดอกไมหลากสีสันในทองทุงไรนาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพ้ืนที่นี ้

ไดแก มันฝรั่ง ขาวโอต ขาวโพด และอ่ืนๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกัน

ไป ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว พ้ืนดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให

เห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ เปนจุดชมวิวที่นักถายภาพและนักทองเที่ยวตองมาเยือน 

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... Wang Tong Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สาม ตําหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ําตกคุนหมิง – ภูเขาซีซาน (Option Tour) - รานบัวหิมะ – เมือง

โบราณ  กวนตู  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ตําหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple หรือ Jin Dian) ตําหนักแหงนี้ตั้งอยูบน

ภูเขา      หมิงฟงซาน ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ตอมาตําหนักแหงนี้ไดรับการบูรณะโดย ออง หวู

ชันกุย สาเหตุที่ทําใหตําหนักแหงนี้ถูกเรียกวา ‘ตําหนักทอง’ เนื่องจากถูกสรางข้ึนดวยทองเหลือง

ทั้งหลัง มีน้ําหนักกวา 380 ตัน ซ่ึงถือไดวาเปนส่ิงปลูกสรางทองเหลืองที่ใหญที่สุดองจีน ที่สําคัญ
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ยังเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทั้งอดีตและในปจจุบัน ผูคนสวนใหญนิยมมากราบไหว

ขอพรในดานสุขภาพ และการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทานเดินทางสู สวนน้ําตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซ่ึงถือไดวาเปนสวนสาธารณะใจ

กลางเมืองที่มีขนาดใหญ และกําลังเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวหรือแมกระทั่งชาวเมืองคุนหมิง 

ภายในสวนสาธารณะแหงนี้ประกอบไปดวยน้าํตกขนาดใหญมีความกวาง 400 เมตร มีความสูง

ถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซ่ึงถือไดวาเปนผลงานความงามที่เกิดจากมนุษยสรางข้ึน โดยใช

ระยะเวลาในการสรางกวา 3 ป กับงบประมาณ 600 ลานบาท จึงทําใหสวนสาธารณะแหงนี้จึงดึงดูด

ใหนักทองเที่ยวตางๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (5) 

บาย Option เพ่ิมเติม: ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) (รวมรถแบตเตอรรี่) นําทานเดินทางสู เขาซี

ซาน ตั้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เปนสวนหนึ่งของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-

1843 บางชวงของเสนทางตองผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหลเขา พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา 

ซึ่งสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเปนมายาวนานนับ 1,000 ป  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นําทานเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เช่ือกันวาเปน ประตูแหง

ความสิริมงคล ซึ่งถาผูใดไดเดินลอดผานประตูแหงนี้ จะประสบแตความสําเร็จโชคดี ตอนลอด

ประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย กอนที่เราจะเดินผานประตูมังกรนี้ ใหนึกอธิษฐานในใจ

อยากไดสิ่งใด เดินผานเขาไปก็แตะ 1 คร้ัง ประตูแหงนี้ตั้งเดนเปนสงาอยูริมหนาผา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และการมาเที่ยวชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  

เปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,886.5 เมตร แตกอน

ทะเลสาบแหงนี้กวางขวางถึงหารอยล้ี แตตอนนี้เหลือกวางแคประมาณสามรอยกวาตารางกิโลเมตร 

ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ไดช่ือวาเปนทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" 

ดวยความงดงามทําใหทะเลสาบแหงนี้มีช่ือเสียงโดงดงัจนไปเขาหพูระนางซูสีไทเฮา แหงราชวงศชิง พระ

นางก็อยากมาดทูะเลสาบแหงนีม้าก แตไมสามารถมาถึงได เนื่องจากพระองคทรงเปนแมนจู กลัววาหาก

เดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุมนอยทําราย จึงไดสราง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปกกิ่ง ขึ้น
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แทน (ราคาทัวร 800 บาท/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร / สําหรับทานที่

ไมไดซ้ือทัวรเพ่ิมสามารถอิสระชอปปงรอคณะไดที่ถนนคนเดินฉาหมาฮ่ัวเจียลู) 

นําทานแวะชอปปง รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศใน

ดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน นําทานเดินทางสู เมือง

โบราณกวนตู (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญมีอายุราวๆหลายรอยป ที่แหงนี้

สรางข้ึนมาเพ่ือเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมแบบจีนในสมัยกอน  
 

 
 

ซึ่งทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยกอน นํา

ทุกทานอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปงมากมาย อาทิเชน อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือ

สินคาอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 

นําทานเขาสูที่พัก... Long Way Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

7 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
วันที่ส่ี วัดหยวนทง – ประตูมาทองไกหยก – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภมู ิ

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซ่ึงถือไดวาเปนวัดที่ใหญที่สุด อีกทั้งยังถือได

วาเปนวัดที่เกาแกที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ป วัดแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัย

ราชวงศถัง นําทานเดินเย่ียมชมภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปดวยสระน้ําขนาดใหญสีมรกต ตรง

กลางสระมีศาลาแปดเหล่ียมพรอมกับสะพานเช่ือมซึ่งทานสามารถเดินขามไปเยี่ยมชมไดอีกดวย 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

และวัดแหงนี้ทางดานหลังของวัดจะเปนอาคารสรางใหม ซ่ึงเปนที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช

แบบจําลอง ซึ่งไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากนั้นนําทานเดินทางสู ประตู

มาทองไกหยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเปนประตูศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเช่ือวาใครไดลอดประตูแหงนี้ แลวจะทําใหศิริมงคลเพิ่มขึ้น

ทวีคูณ 
 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุก้ีเห็ดสมุนไพร (8) 
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เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทําให

เมนเูห็ดกลายเปนเมนูยอดนิยม โดยขั้นตอนตางๆ อาทิเชน 

การเลือกผักและเลือกเคร่ืองเคยีงอืน่ๆ การปรุง จะมีพนักงาน

ประจําสวนตัวคอยบริการตลอด เพื่อใหไดคุณภาพของ

รสชาติความอรอย การรับประทานไดอยางถูกวิธี ทานใดที่

ชอบห รือไมชอบ รับประทานเห็ดหากไดมี โอกาสมา

รับประทานรับรองไดวาจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว 

เพราะรับรองไดวาอรอยมิรูลืมแนนอน 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.30 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินลัคก้ีแอร เที่ยวบินที่ 8L801  

(ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทาํการออกตั๋ว

เนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

เพ่ิมพีเรียต 

05 – 08 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

06 – 09 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

07 – 10 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

08 – 11 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

09 – 12 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

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

13 – 16 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

14 – 17 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

15 – 18 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

16 – 19 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

19 – 22 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

20 – 23 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

21 – 24 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

22 – 25 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

23 – 26 มิถุนายน 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 9,999 9,999 2,999 5,999 
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26 – 29 มิถุนายน 2562 

27 – 30 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

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

เพ่ิมพีเรียต 

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

เพ่ิมพีเรียต 

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 
9,999 9,999 2,999 5,999 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึง

ตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ 

(ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําคร้ัง

แรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
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 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทาน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 

3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด 

และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน 

และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง 

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัด

สัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 

30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใด

อยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไม

รับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน 

หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
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2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวา

กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบ

ลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและ

ดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวน

ใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
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ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่น

กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัท

เรียบรอยแลว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื ไฟล PDF. (รูปถายจาก

มือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไม

ต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถาย

มาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 

 

 

14 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบรบิูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่

ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนาม

สําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 
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ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของ

ลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่น

เปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถ

ย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซ่ึงไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน               6. 

เติรกเมนิสถาน  

7. อิหราน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต                   11. ซาอุดิอาระเบีย        12. 

ซีเรีย  

13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย             16. ศรีลังกา                17. ลิเบีย                      18. 

ซูดาน  

19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                 21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 
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เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทาน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไป

พรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชหนังสือเดินทางพเิศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝง

ประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุ

ไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คา

ตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให

ตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
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9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใช

เหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือ

จะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 

กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมี

คาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับ

ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
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