
 

 

รหัสทัวร JWT1903212 
ทัวรจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ ตงชวน ทุงมัสตารด 5 วัน 2 คืน (SC) 
เมืองตงชวน – ไรสตรอวเบอรรี ่- แผนดินแดงตงชวน – ทุงดอกมัสตารด - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ  
วัดหยวนทง – ชมดอกซากุระบาน – ชอปปم�งอิสระถนนคนเดิน - เมืองโบราณกวนตู – ชมดอกทิวลิป 
ภูเขาซีซานประตูมังกร 
 

 
 



 

 

 น่ังกระเชาขึ้น สัมผัสมหัศจรรยแหงความงาม “ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ”  
 เพลิดเพลิน ชม ชิมสตรอวเบอรรี่ 
 ชม มหัศจรรย ภูเขาเจ็ดส ีและผืนแผนดินสีแดงตงชวน 
 ชม ดอกซากุระบาน 
 ชม ชมดอกทิวลิป 
 น่ังกระเชา ชม วัดหยวนทง ประตูมังกร (เขาซีซาน)  
 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!! 
 ลงรานรัฐบาล 1 รานเทานั้น ++++ รานแชเทาบัวหิมะ++++ 
 ราคาทัวร รวมคาวีซากรุปแลว 

 
 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ     
2 สนามบินหมิงฉางซุย (คุนหมิง) – เมืองตงชวน- 

ไรสตรอเบอรรี่ – แผนดินแดงตงชวน – ทุงดอก
มัสตารด 
( SC8886 : 03.00-05.55 ) 

   WANG TONG 
HOTEL 

4* Stars or 
Similar 

3 ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ (รวมกระเชา+รถแบตเตอรี)่ – 
วัดหยวนทง – ชมดอกซากุระบาน - ชอปปم�ง
อิสระถนนคนเดิน 

   
YI SHANG 

HOTEL 
4* Stars or 

Similar 
4 เมืองโบราณกวนตู – ชมดอกทิวลิป – ภูเขาซี

ซานประตูมังกร (รถแบตเตอร ี่+กระเช า) - 
สนามบินคุนหมิง 
(SC8885 : 01.15+1-01.40+1) 

    

5 กรุงเทพฯ-สนามบินสวุรรณภูมิ     

การันตี 
10 คนออก
เดินทาง !!! 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจอง และขอความกรุณาใหทาน
ซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจาก หากเกิดความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 
7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 

กําหนดการเดินทาง กุมภาพันธ-มีนาคม 2563 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตู 6 เคานเตอร  Shandong Airlines โดยมีเจาหนาที่ของทางบริษัทฯ คอยให
การตอนรับและชวยทานจัดการดานเอกสาร และสัมภาระในการการเดินทางจนเปนที่
เรียบรอย 

วันที่ 2 สนามบินส ุวรรณภูมิ -สนามบินค ุนหมิง -เมืองตงชวน -ไร สตรอวเบอร รี่  
-แผนดินแดงตงชวน -ทุงดอกมัสตารด 

03.00 น. ออกเดินทางสู  เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน  Shandong Airlines เที ่ยวบินที่ 
SC8886  

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนาน ไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมือง 

 เวลาที่จีนเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของทาน เพื่อใหตรงตามเวลานัด
หมาย 

 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน เมืองชนบทที่มี
ความสงบ ความสวยงามที ่ธรรมชาติ และ
มนุษยไดรังสรรคไว (ใชเวลาเดินทาง 2 ชม.) 
ทานแวะชม ไรสตรอวเบอรรี่ สดๆ ใหทานได
พบกับวิถีชีวิตชาวไรของชาวจีน ชมวิธีการปลูก 
การดูแลรักษาผลสตรอเบอรรี่ และใหทานอิสระเลือกเก็บสตรอเบอรรี่ และเลือกชิมได
สดๆจากไร  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (2) 
นําทานเดินทางสู แผนดินแดงตงชวน สถานที่ดั่งดินแดนสวรรค คือ ทุงเพาะปลูกแบบ
ขั้นบันไดหลากสี มีฉากหลังเปนภูเขาหิมะเจี ้ยวจื่อและหมูบานเล็กๆ ชมทิวทัศนอัน
สวยงาม ตนไมเซียนที่ยืนเดนตระการอยูบนยอดเนินเขาอยูเพียงตนเดียวและทุงดอกไม
นานาพันธุหลากสี ทําใหเกิดสีสรรมากมายของดอกไมตัดกับพื้นดินสีแดงเขมสลับกับสี
ทองฟ�าสีฟ�าใส  ตงซวนยังเปนดินแดนบริสุทธ์ิที่รูจักกันในหมูนักถายรูปชาวจีนและทั่ว
โลกตางยกยองใหเปนจุดที ่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของประเทศจีนฤดูกาล
เพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ป 

 
นําทานชมดินแดนความงดงามของ ทุ งดอกมัสตารด สีเหลืองอรามไปทั ่วขุนเขา 
กลายเปนความภาคภูมิใจที่ตองการอยากใหคนทั่วโลกไดรูจักถาพูดถึงความยิ่งใหญของ
ทุงดอกมัสตารดที่ เมืองโหลวผิงแลว ก็ตองบอกยิ่งใหญสุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั้งทองทุง
ไรนา ขุนเขา จะแลดูเปนสีเหลืองไปหมด ดวยเน้ือแทของทุง ดอกมัสตารด หรือ ดอกอ๊ิว
ใชฮัว  นั้นคือดอกนํ้ามันที่นําไปสกัดเปนนํ้ามันพืชที่ใชบริโภคในเมืองโหลวผิงและเมือง
ใกลเคียงสวนยอดออนก็นําไปทําอาหารได รสชาติก็ ใกลเคียงกับผักกวางตุง 



 

 

          
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร (3) 
ที่พัก  WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเชา+รถแบตเตอรี่) –วัดหยวนทง –ชมดอกซากุระบาน  

– ชอปปم�งอิสระถนนคนเดิน 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นําทานนั่งรถของอุทยาน จากนั้น นั่งกระเชา ขึ้นสู
ดานบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกวา 4,223 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ภูเขาหิมะเจี้ย
วจื่อนับเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนาน ใหทานไดสัมผัสธรรมชาติ และ
ความสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร  (5) 
เดินทางกลับสู คุนหมิง นําทานเดินทางเขา
ชม วัดหยวนทง ซ ึ ่งเป นวัดที ่ใหญและ
เก าแก ของมณฑลยูนนานตั ้งอย ู ท ี ่ถนน
ห ย ว น ท ง เ จ ี ย ง เ ป  น อ า ร า ม ท า ง
พระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่น
สวยงามกลางลานมีสระนํ ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคน
ที ่15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัดหยวนทงแหงน้ี  
จากนั้นนําทานสู เขาหยวนทง ชมดอกซากุระบาน สะพังไปทั่ว สวนหยวนทงซัน 
(สวนภูเขาหยวนทง) เปนสถานที่เหมาะสําหรับชมดอกซากุระมากที่สุด ซึ่งสวนแหงน้ี
เชื่อมกับสวนสัตวหยวนทงและวัดหยวนทง ภายในสวนมีตนซากุระทั้งพันธุญี่ปุ�นและ
พันธุยูนนานหลายพันตน ยามดอกไมบานในเน้ือท่ีนับหมื่นตารางเมตร สีชมพูสลับสีขาว 
เปนภาพที่สวยงามตระการตานาชม มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทงซันเมื่อทศวรรษ 
1950 นับเปนซากุระที่มีขนาดใหญที่สุดและสวยที่สุดในจีน ชวงเดือนมีนาคม การไปชม
ดอกซากุระที่สวนหยวนทงซันกลายเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอดของชาว
คุนหมิง อยาพลาดชมดอกซากุระสายพันธุของยูนนาน หนึ่งดอกจะมีกลีบซอนกัน 7-9
ชั้น (มีลักษณะรูปทรงคลายกับรม) และมีสีสันที่โดดเดนมากกวาดอกซากุระสายพันธุอ่ืน 
ๆ ดังน้ัน จึงเปนที่ดงึดูดใจชาง ถายภาพไดเปนจํานวนมาก  

 



 

 

จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ถนนคนเดิน มีรานคา รานอาหาร และรานขายของที่ระลึก
มากมาย สามารถเดินเท่ียวไดทั้งกลางวันและกลางคืน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (6) 
ที่พัก  YI SHANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 4 เมืองโบราณกวนตู-ชมดอกทิวลิป-ภูเขาซีซานประตูมังกร(รถแบตเตอรี่+กระเชา) 

สนามบินคุนหมิง (SC8885 : 01.15+1-01.40+1) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (7)  

นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู 
จากนั้นนั่งกระเชาขึ้นสูดานบนของภูเขา เปน
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟم�นฟูใหเปนแหลง
การคา แหลงซอปปم�ง เสื้อผา อาหารพื้นเมือง 
ขนม และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณ
หมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอน
หยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่
สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน สมัยกอน 
สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และดานหลังของเมืองโบราณ 
เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยู
ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน จากน้ัน
นําทานเพลิดเพลินกับการชม ดอกทิวลิป บานสะพรั่งแจกความสดในเต็มทองทุง โดย
ทานไมตองไปไกลถึลยุโรป ใหทานไดเพลิดกับการถายรูปและชื่นชมความงามของดอก
ทิวลิป 



 

 

    
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร  (8) 

น ําทานเดินทางสู  เขาซีซาน หรือ 
ประตูมังกร ระยะทางหางจากตัวเมือง 
29 กิโลเมตร ประตูมังกรเปนสวนหน่ึง
ของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.
1718-1843 นําทานลอดผานประตู
มังกร หลงเหมิน ซึ ่งสรางขึ ้นในสมัย
ราชวงศหมิง และเปนที่เชื่อกันวาเปน ประตูแหงความสิริมงคล มีความเชื่อหนึ่งวาถา
หากผูใดไดเดินลอดผานประตูมังกรแหงนี้จะประสบแตความสําเร็จและโชคดี ประตูหลง
เหมินตั้งเดนเปนสงาบนหนาผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งทานสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนทะเลสาบไดอยางชัดเจน ทิวทัศนบนเขาซีซานเต็มไปดวยแมกไมเขียวขจี ชม
อุโมงคที่สกัดไวตามไหลเขาพรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา ซึ่งสรางขึ้นดวยแรง
ศรัทธาของชาวบาน 
 

 
 
 
 
 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (9) 
  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 
01.15 น. ออกเดินทางกลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SC8885  
 
วันที่ 5 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................      
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 250 หยวน (หรือ 1,250 บาท)/ทริป 

(ชําระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
การจําหนายสินคาประเภทขนม ของฝากของไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวรเปนกิจกรรมสวนตัวที่ไมได
เกี่ยวของกับบริษัททัวรแตประการใด การอุดหนุนสินคาเปนไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจ
ของทาน  หากเกิดกรณีสินคาที่ไดรับไมตรงกับที่สั่งไว หรือจํานวนสินคาไมตรงกับทีสั่ง หรือไมไดรับ
ความสะดวก กรุณาติดตอไกดผูขายโดยตรง หรือผานหัวหนาทัวรเทานั้น  บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของ
ใด ๆ กับการจําหนายขนมบนรถของไกดและหัวหนาทัวรทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับ
เปลี่ยนหรือคืนสินคาแทนไกดทองถิ่นในทุกกรณี 
 
เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจงใหทราบกอนจองทุกครั้ง 
(มิฉะนั้นทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 

 
อัตราคาบรกิาร (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ พักหองละ 2-3 

ทาน 
พักเดี่ยว  
จายเพ่ิม 

6-9 ก.พ. 63 18,999.- 3,900.- 
7-10 ก.พ. 63 18,999.- 3,900.- 
13-16 ก.พ. 63 18,999.- 3,900.- 
14-17 ก.พ. 63 17,999.- 3,900.- 
20-23 ก.พ. 63 17,999.- 3,900.- 
21-24 ก.พ. 63 17,999.- 3,900.- 
5-8  มี.ค. 63 17,999.- 3,900.- 
6-9  มี.ค. 63 18,999.- 3,900.- 

12-15  มี.ค. 63 18,999.- 3,900.- 
13-16  มี.ค. 63 17,999.- 3,900.- 
19-22  มี.ค. 63 17,999.- 3,900.- 
20-23  มี.ค. 63 16,999.- 3,900.- 



 

 

อัตราคาบรกิารดงักลาวรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( หองพักได 2 ทาน ในกรณีที่เดินทางดวยกัน 3 ทาน ทาง

โรงแรมจัดหองพักใหทานแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมใหทาน 1 เตียง ) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่รายการทัวรระบ ุ
 คาอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีรายการทัวรระบ ุ
 คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามท่ีรายการระบ ุ
 คาวีซาเขาประเทศจีนเปนแบบหมูคณะ หรือ Group Visa on arrival ** วีซาแบบหมูคณะ 

ตองไป-กลับพรอมกรุป หากยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการ
เดินทางครั้งอ่ืนๆ ได  กรณียกเลิกเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี ลูกคาท่ีมีวีซาจีนอยู
แลวไมสามารถหักคืนคาวีซาได และทางบริษัทไมมีการลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซา
จีนแลว ทุกกรณี** กรณีลูกคามีวีซาแลว กรุณาแจงใหทราบลวงหนา  

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

 กระเป�าเดินทางน้ําหนักตามที่สายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม 
 
อัตราคาบรกิารดงักลาวไมรวม 
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด 

ฯลฯ 
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมคาทิปไกด และคนขับรถ รวม 250 หยวน หรือ 1,250 บาท ตอคน (เด็กชําระ

ทิปเทาผูใหญ) ไมรวมคาของหัวหนาทัวร คาทิปหัวหนาทัวรไทยใหตามความพึงพอใจ 
 คา VAT 7% หักภาษี ณ ที่จาย 3% ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะ
ออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

 



 

 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทํา

การจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ

ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 วัน 
**กรณียื่นดวน 3 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,500 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับ
ผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน) 

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 20 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
 
เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร   
1. แจงจํานวนผู เดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 10,000.- บาท ขึ ้นอยู กับ

โปรแกรมทัวรที่ทานเลือกจอง หากทานยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
คืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได โดยไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ 

2. ชําระคาทัวรสวนที ่เหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรทั้ง
หมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทาน
สามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพิ่ม เชน คาวีซาสําหรับผู
ที่มาแทนทาน และคาเปลี่ยนช่ือที่ตองจายใหกับสาการบิน 

3. เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทานไมสามรถเลื่อนการ
เดินทางได หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรได การเล่ือนหรือเปลีย่นโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร 
ซึ่งทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรใหทานได 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
วีซากรุป (ตองเรียงแถวเขาพรอมกันทั้งกรุปตอนเขา ตม. จีน) 

 
 
 
(ราคาใหมปรับใชตั้งแต 15 
มีนาคม 62  
เปนตนไป ประกาศจากสถานทูต
จีน) 
 
วีซาเดียวแบบปกติ 4 วันทําการไม
นับรวมเสาร – อาทิตย และวันหยุด
ของสถานทูตจีน เขา – ออก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (2)  
ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีมีการประกาศยกเลิกวิซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถ
ยื่นวีซากรุปไดทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บคาวีซาเพิ่มเติมจากราคาทัวร วีซาเดียวทานละ 
1,950 บาท สวนเอกสารที่ตองใชประกอบการยื่น กรุณาสอบถามทางบริษัทฯ 
*ลูกคาที่เคยไป อินเดีย/ ตุรกี/ ปากีสถาน หรือ กลุมประเทศตะวันออกกลาง จะไมสามารถย่ืนวี

ซากรุปได จะตองเปนวีซาเดี่ยวเทานั้น 
กรณีลูกคาตองการย่ืนวีซาเดี่ยว คาวีซาเดี่ยว 1,700 บาท/ทาน (ใชเวลาในการย่ืนวีซา 10 วัน

ทําการ) 
 
กรณีคณะออกเดินทางได  

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ขอสงวนสิทธิ์ไมออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง

ใหทราบ 2-3 สัปดาหกอนวันเดินทาง 
 

หมายเหตุ (3) 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ 

ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมคืน
เงินคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการทัวรนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดรับการ
ยืนยันที่นั ่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

7. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
จัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทาน  เฉพาะกรณีที่ทานไมสามารถไป
เขาชมรานจําหนายสินคาพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานหยก รานผาไหม ราน
ใบชา และรานไขมุก ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่นขององคการ
ทองเที่ยวทองถิ่น เพราะการเขาชมรานคาเหลานี้จะไดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวนจาก
องคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรที่ทานจายถูกลง  ดังนั้นหากทานไมเขาชมรานใด
รานหนึ่ง หรือทั้งหมดยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้นเนื่องทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายที่
เกิดการเขาชมรานคาฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทาน  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร หรือเครื่องบินภายในประเทศลวงหนา กรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัท ฯ พรอมขอคํายืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิเชนนั้นทาง
บริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หนังสือเดินทางที่ไมสามารถใชเดินทางได  
 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ หากนับจาก

วันที่ตองใชเดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทํา
เลมใหมทันท ี

 หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหนึ่งขาดหายหรือชํารุด เชน หนา
แรกที่มีรูปและรายละเอียดของผูเดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือหมึกจนทํา
ใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลมหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหนา หรือ



 

 

บางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหนึ่งในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได ลวนถือวาเปน
หนังสือเดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได 
  

หมายเหตุ (4) 
เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทาง
ตามกําหนดได  กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียม
แบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดยเจาหนาที่จะคืนหนังสือเดินทางใหทานที่สนามบินในวัน
เดนทาง สําหรับทานผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีก
ครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ใดๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได 
 
โปรแกรมทัวรดังกลาว ลงรานรัฐบาล 1 รานเทาน้ัน !!! กรณีไมตองการลงราน 

ลูกคาตองจายเงินเพิ่ม ทานละ 500 บาทคะ 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
 


