
 

 

รหัสทัวร TTN1902042 

ทัวรจีน คุนหมิง แผนดินสีแดง ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ  
(ซุปตาร วันเดอรแลนด) 4 วัน 2 คืน  [FD] 
เมืองตงชวน   ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ   แผนดินสีแดง   สวนน้ําตกคุนหมิง   วัดหยวนทง   เมือง
โบราณกวนตู   พิพิธภัณฑยูนนาน   สวนสตรอเบอรร่ี 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร(ทาอากาศยานดอนเมือง)-ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย 
 คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผนดินสีแดง  
06.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 3 เคาทเตอร 

สายการบินไทยแอร เอเชีย (FD) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และนําทานโหลดสัมภาระ 

09.15 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
เที่ยวบินท่ี FD582 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย ประเทศจีน (เวลาทองถ่ิน
ประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน (Dongchuan) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ช่ัวโมง)  อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูน
นาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาท่ี
ดอกไมหลากหลายสี นานาพันธุ
บาน ทําใหเกิดสีสันมากมายของ
ดอกไมตัดกับดินสีแดง ทําใหไดรับ
ขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี 
นําทานชม แผนดินสีแดง (Red 
land) ดินแถบตงชวนเปนสีแดงอมน้ําตาล จึงเปนท่ีมาของ ผืนดินสีแดงตงชวน 
ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก และดอกไมนานาพันธุ 
ตงชวนน้ียังเปนดินแดนบริสุทธ์ิที่รูจักกันในหมูนักถายรูปชาวจีนดวยภูมิทัศนที่
หลากหลาย และยังถือเปนจุดชมววิพระอาทิตยตกดินที่สวยงาม เน่ืองจากต้ังอยู
บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมูบานอยูตรงกลางรายลอมดวยไรนา นํ้าที่เปน
คล่ืนอยูบนไรนาที่เปนช้ัน และดินสีแดงจัดทํา ใหเกิดทัศนียภาพท่ีสวยงามเกิน
บรรยาย 

ค่ํา  บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร (2)   
ท่ีพัก  โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่สอง      ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ีและกระเชา)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอรร่ี 
  สวนน้ําตกคุนหมิง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู อําเภอลูชวน เปนที่ต้ังของ ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ  ภูเขาหิมะแหง
เมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนาน ท่ีเพ่ิงมีการสรางกระเชาข้ึน
บนยอดเขาในป 2555 
นําทาน น่ังรถแบตเตอร่ีของทางอุทยาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี ตอ
ดวย น่ังกระเชา ข้ึนสูดานบนของภูเขา ใหทานไดเดินตอบนทางเดินไมท่ีไดจัดวางไว
อยางดี สูจุดที่เดนที่สุดในการชมวิวทิวทัศนของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ คือจุดยอดของ
ภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ําทะเล) ในหนาหนาว ระหวาง
ทางทานยังไดพบส่ิงมหัศจรรยอีกมากมาย อาทิ สนตูเจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ํา
ของน้ําตกท่ีจับตัวเปนน้ําแข็ง, ลําธารรูปทรงตางๆ เปนตน ทําใหเห็นภาพความ
สวยงามสุดที่จะไมพรรณนาไมได สวนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร 
มีทะเลสาบภูเขา ท่ีมีช่ือเรียกวา “สระน้ําแหงสรวงสวรรค”  
(หมายเหตุ : เดือนมีนาคม-กรกฏาคม เที่ยวชมดอกกูหลาบพันปและดอกไมป�า 
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เท่ียวชมน้ําตก ทุงดอกไม และใบไมเปล่ียนสี สวนเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ เท่ียวชมหิมะบนยอดเขา) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เมืองที่ได

ถูกขนานนามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป 
ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก  
นําทานเดินทางสู สวนสตรอเบอรร่ี (Strawberry Farm) พบกับวิถีชีวิตชาวสวน
ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ใหทานอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม ผลได
สดๆ จากสวน และถายรูปเปนที่ระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม  
(หมายเหตุ: การชมไรสตรอวเบอรรี่ข้ึนอยูกับฤดูกาลน้ันๆ หาก ณ วันเดินทางหาก
ไมมีผลสตรอวเบอรร่ี ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
เน่ืองจากไมมีคาเขาชม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 
นําทานเดินทางสู สวนน้ําตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) เปน
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ซ่ึงเปดเม่ือไมนานมาน้ี ถือเปนสถานที่
ทองเท่ียวแหงใหมและเปนท่ีพักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เปน
สวนสาธารณะขนาดใหญที่ใชเวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน และใชเงินไปเกือบ 600 



 

 

ลานบาท ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษน้ัน ที่กวางถึง 400 เมตร และมี
ความสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ที่สรางข้ึนดวยฝมือมนุษย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! สุก้ีเห็ด (5) 
ท่ีพัก  โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม      เมืองโบราณกวนตู-พิพิธภัณฑยูนนาน-รานบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระชอปปم�งที่

ประตู 
มาทอง และ ซุมประตูไกหยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-
สนามบิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู แหลง ชอปปم�ง เส้ือผา อาหารพ้ืนเมือง ขนม 
และลานเอนกประสงคท่ีชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอน
หยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือเปนการอนุรักษ
สถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน สมัยกอน สวนกลางของลาน
เอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบทเิบต และดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ต้ังของ
วัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาว
จีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน  
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑยูนนาน (Yunnan Museum) ซ่ึงนําลักษณะโดดเดน
ของแทงหินปูนในอุทยานป�าหินมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ เกิดเปนงาน
สถาปตยกรรมล้ําสมัยรูปทรงส่ีเหลี่ยมขนาดใหญที่ถูกลดทอนสัดสวนลงดวยการฉีก
แยกผนังออกเปนสวนๆใหยุบย่ืนสลับกันไปมาแบบไมสมมาตรแตมีความตอเน่ืองล่ืน
ไหลดูทันสมัยแตยังคงไวซึ่งกล่ินอายของความเกา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! อาหารกวางตุง (7)  



 

 

บาย นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 
 นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง 
(YuanTong Temple) วัดที่ใหญ
ที่สุดและเกาแกที่สุดของมณฑลยูน
นาน สรางมาต้ังแตสมัยราชวงศถังมี
อายุยาวนานประมาณ 1,200 กวาป 
ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ํา
ขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลา
แปดเหล่ียมกลางสระน้ําสีมรกต ดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม ประดิษฐาน พระ
พุทธชินราช(จําลอง) ซ่ึ งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน ใหอัญเชิญ
ไปประดิษฐานไว ณ ที่วัดแหงน้ี 

 นําทาน อิสระชอปปم�งที่ ประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา 
จินหมา และ ปم�จี จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุ
รวม 400 ป สรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลง
เส้ือผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมท้ังเคร่ืองประดับ อัญมณีช้ัน
เย่ียม รานเคร่ืองด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ี
ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 
OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร (รวมกระเชาและรถแบตเตอรร่ี)  
เขาซีซาน เปนวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ. 1718-1843 มีประวัติความเปนมา
นับ 1,000 ป คนจีนเช่ือกันวาเม่ือมาถึงคุนหมิงแลวจะตองมาที่เขาซีซานแหงน้ีเพ่ือ
ไป ลอดประตูมังกร เม่ือลอดแลวส่ิงท่ีไมดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพ่ิมข้ึน
รอยเทาพันเทา 
(หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกด
ทองถ่ินหรือหัวหนาทัวร/ สําหรับทานที่ไมไดซ้ือทัวรเพ่ิมสามารถอิสระชอปปم�งรอ
คณะไดที่ถนนคนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย 
(หมายเหตุ : คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินกอนข้ึนเคร่ือง
ประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เชน สภาพ
การจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,หัวหนา
ทัวร,คนขับรถ)เปนผูพิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์



 

 

คืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถข้ึนเคร่ืองกลับตามวันและเวลาเท่ียวบินที่ระบุ
ในรายการทัวร) 
 

วันที่ส่ี       ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย-ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
  
02.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 

เที่ยวบินท่ี FD585 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

04.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
พัก 2 -3 ทาน ตอ
หอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

09 - 12 ตุลาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

11 - 14 ตุลาคม 2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 10,888.- 10,888.- 2,500.- 

12 - 15 ตุลาคม 2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 10,888.- 10,888.- 2,500.- 

13-16 ตุลาคม 2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

18 - 21 ตุลาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

19 - 22 ตุลาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

23 – 26 ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช) 9,888.- 9,888.- 2,500.- 



 

 

25 - 28 ตุลาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

26 - 29 ตุลาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

02 – 05 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

06 – 09 พฤศจิกายน 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

08 – 11 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

09 – 12 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

13 – 16 พฤศจิกายน 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

15 – 18 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

16 – 19 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

20 – 23 พฤศจิกายน 2562 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

22 – 25 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

23 – 26 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

27 – 30 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

04 – 07 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 10,888.- 10,888.- 2,500.- 



 

 

05 - 08 ธันวาคม 2562 
(วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9) 10,888.- 10,888.- 2,500.- 

06 – 09 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

07 - 10 ธันวาคม 2562 
(วันรัฐธรรมนูญ) 10,888.- 10,888.- 2,500.- 

11 – 14 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

13 – 16 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

14 – 17 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

18 – 21 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

20 – 23 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

21 - 24 ธันวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

25 – 28 ธันวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 

27 – 30 ธันวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 

28 - 31 ธันวาคม 2562 
(วันข้ึนปใหม) 13,888.- 13,888.- 2,500.- 

29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 
2563 
(วันข้ึนปใหม) 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 

30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 
2563 
(วันข้ึนปใหม) 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 



 

 

 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง  ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหาก
ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน/
ทาน/ราน 
 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการต๋ัวเคร่ืองบิน 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 4,888.- 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน และวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 
2563 
(วันข้ึนปใหม) 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 



 

 

 คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาวีซาแบบกรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอตไทย 
และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   

× คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป
ทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 บาท** 

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ทาน  สวนคาทิปหัวหนา
ทัวรทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ 

× คาทําวีซาชาวตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการย่ืนวี
ซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางข้ึนต่ํา 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ  



 

 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป  (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน!!) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทาง

ไป-กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะน้ัน บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฎิเสธการเดินทางของทาน 
** โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนา 
รายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีด เขียนลงบนหนาหนังสือเดินทางโดย
เด็ดขาด ** (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด 
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง จะปฎิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 

 รูปถายสี หนาตรง เห็นใบหู หามใสเส้ือขาว หามใสเคร่ืองประดับ พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 
สามารถใชโทรศัพทมือถือถายไดและสงใหเจาหนาที่ทางไลน (ถายคูกับพาสปอต)   

 หนังสือเดินทางเลมจริง ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตรา
เขา-ออก ลูกคาถือไปท่ีสนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมทึ่สงช่ือ
ใหทางบริษัททําวีซาเทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รูปถายวางคูกับพาสปอรต  พาสปอรตตองถายใหติดทั้ง 2 หนา แบบตัวอยาง 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

 
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 

 
(..............................................................) 

 


