
 

 

รหัสทัวร TTN1903495 
ทัวรจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ ซุปตาร น้ําแข็งใส 5 วัน 2 คืน (SC) 
สวนน้ําตกคุนหมิง   สวนสตรอเบอรร่ี   เมืองตงชวน แผนดินสีแดง 
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ   เมืองคุนหมิง   วัดหยวนทง   เมืองโบราณกวนตู 

 

 
 
 



 

 

คุนหมิง สวนสตรอวเบอรรี ่แผนดินสีแดง ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ 5 วัน 2 คืน 
 ซุปตาร... นํ้าแข็งใส 

กําหนดการเดินทาง  ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 
 

โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES (SC) 
 สวนนํ้าตกคุนหมิง... นํ้าตกใหญยักษแลนดมารคใหมของคุนหมิง 
 ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ... ขึ้นกระเชาชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร 
 แผนดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปดวยภูมิทัศนที่หลากหลาย 
 ชิมสตรอวเบอรร่ี...  เลือกเก็บ เลือกชิม ผลไดสดๆ จากสวน 
 วัดหยวนทง... วัดที่ใหญและเกาแกที่สุดของมณฑลยูนนานกวา 1,200 ป 
 เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด , ขนมจีนขามสะพาน และ อาหารกวางตุง 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
พัก 2 -3 

ทาน 
ตอหอง 

ราคาเด็ก พักเด่ียว 

18 – 22 ธันวาคม 2562 7,888.- 7,888.- 2,500.- 
19 – 23 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
20 – 24 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
25 – 29 ธันวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
26 – 30 ธันวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 
28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 
(วันขึน้ปใหม) 12,888.- 12,888.- 2,500.- 
29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 
(วันขึน้ปใหม) 12,888.- 12,888.- 2,500.- 
30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 
(วันขึน้ปใหม) 12,888.- 12,888.- 2,500.- 
08 – 12 มกราคม 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 
09 – 13 มกราคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
10 – 14 มกราคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 



 

 

 

 
วันแรก      กรุงเทพมหานคร  ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ 
 
23.55 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 

10 เคาทเตอร W สายการบินซานตงแอรไลน (SC) โดยมีเจาหนาที ่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ 

15 – 19 มกราคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 
20 – 24 กุมภาพันธ 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
21 – 25 กุมภาพันธ 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
26 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
27 กุมภาพันธ – 02 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
28 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
04 - 08 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
05 - 09 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
06 - 10 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
11 - 15 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
12 - 16 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
13 - 17 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
18 - 22 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
19 - 23 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 
20 - 24 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

ราคานีไ้มรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ทาน  สวน
คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทปิเทาผูใหญ) 



 

 

วันที่สอง      ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิง
ฉางสุย-สวนนํ้าตก สวนสตรอวเบอรรี-่คุนหมิง-ตงชวน-แผนดนิสีแดง  

03.05 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน SHANDONG 
AIRLINES เที่ยวบินที่ SC8886 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 
นาที) 
(คาทัวรบริการอาหารวางและนํ้าดื่มทานละ 1 ขวด) 

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย ประเทศจีน (เวลาทองถิ่น
ประเทศจีน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรเรียบรอยแลว  

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเดินทางสู  สวนนํ ้าตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) เปน
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ ่งเปดเมื ่อไมนานมานี ้ ถือเปนสถานที่
ทองเที ่ยวแหงใหมและเปนที ่พักผอนหยอนใจ
ยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญที่ใชเวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน และใช
เงินไปเกือบ 600 ลานบาท ภายในประกอบไป
ดวยนํ ้าตกใหญยักษนั้น ที ่กวางถึง 400 เมตร 
และมีความสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 
แหง ที่สรางขึ้นดวยฝมือมนุษย 
น ําทานเดินทางสู   สวนสตรอเบอรรี่  (Strawberry Farm) พบกับวิถ ีช ีวิต
ชาวสวนของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ใหทานอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม 
ผลไดสดๆ จากสวน และถายรูปเปนที่ระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม  
(หมายเหตุ: การชมไรสตรอวเบอรรี่ขึ้นอยูกับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทาง
หากไมมีผลสตรอวเบอรรี่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ ไมคืนคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น เน่ืองจากไมมีคาเขาชม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน (Dongchuan) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง)  อยูทางทิศตะวันออก 



 

 

เฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมปิระเทศเปนทิวเขาที่ดอกไมหลากหลายสี นานา
พันธุบาน ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกบัดินสีแดง ทําใหไดรับขนานนาม
วา เมืองภูเขาเจ็ดสี 
นําทานชม แผนดินสีแดง (Red land) ดินแถบตงชวนเปนสีแดงอมนํ้าตาล จึง
เปนที ่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมัน
สําปะหลัง พืชผัก และดอกไมนานาพันธุ ตงชวนนี้ยังเปนดินแดนบริสุทธ์ิที่รูจักกันใน
หมูนักถายรูปชาวจีนดวยภูมิทัศนที่หลากหลาย และยังถือเปนจุดชมววิพระอาทิตย
ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากตั้งอยูบริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมูบานอยูตรง
กลางรายลอมดวยไรนา นํ้าที่เปนคลื่นอยูบนไรนาที่เปนชั้น และดินสีแดงจัดทํา ให
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยาย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)   
ที่พัก  โรงแรม Wang tong Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม     ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเชา)-เมืองคุนหมิง-รานบัวหิมะ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู อําเภอลูชวน เปนที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ  ภูเขาหิมะแหง
เมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสรางกระเชาขึ้น
บนยอดเขาในป 2555 
นําทาน นั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
ตอดวย นั่งกระเชา ขึ้นสูดานบนของภูเขา ใหทานไดเดินตอบนทางเดินไมที่ไดจัด
วางไวอยางดี สูจุดที่เดนที่สุดในการชมวิวทิวทัศนของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอด



 

 

ของภูเขา ที ่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับนํ ้าทะเล) ในหนาหนาว 
ระหวางทางทานยังไดพบสิ่งมหัศจรรยอีกมากมาย อาทิ สนตูเจียน หรือสนอาซา
เรีย, นํ้าของนํ้าตกที่จับตัวเปนนํ้าแข็ง, ลําธารรูปทรงตางๆ เปนตน ทําใหเห็นภาพ
ความสวยงามสุดที่จะไมพรรณนาไมได สวนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 
เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกวา “สระนํ้าแหงสรวงสวรรค”  
(หมายเหตุ : เดือนมีนาคม-กรกฏาคม เที่ยวชมดอกกูหลาบพันปและดอกไม
ป�า เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เที่ยวชมนํ้าตก ทุงดอกไม และใบไมเปลี่ยนสี สวน
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ เที่ยวชมหิมะบนยอดเขา) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  เมือง

ที่ไดถูกขนานนามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบาย
ตลอดป ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก  

 นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ
แมลงกัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! ขนมจีนขามสะพาน  (6)   

ที่พัก  โรงแรม YI SHANG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี่       วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู-** OPTION TOUR : ภูเขาซซีาน+ประตู

มังกร ** 
 ทาอากาศยานนานาชาตคินุหมิงฉางสุย  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 



 

 

น ํ า ท  า น เ ดิ น ท า ง สู  วั ด ห ย ว น ท ง 
(YuanTong Temple) วัดที ่ใหญที ่สุด
และเกาแกที่สุดของมณฑลยูนนาน สรางมา
ตั ้ งแต สมัยราชวงศ ถั งม ีอาย ุยาวนาน
ประมาณ 1,200 กวาป ซึ่งภายในวัด กลาง
ลานจะมีสระนํ้าขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระนํ้าสีมรกต 
ดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จําลอง) ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน ใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัด
แหงน้ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! อาหารกวางตุง (8)  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู แหลง ชอปปم�ง เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนม 

และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอน
หยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที ่สรางขึ ้นมาเพื ่อเปนการอนุรักษ
สถาปตยกรรมของรานคาร านขายแบบจีนใน สมัยกอน สวนกลางของลาน
เอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบทเิบต และดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ต้ังของ
วัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาว
จีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน  
OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร (รวมกระเชาและรถแบตเตอรรี่)  
เขาซีซาน เปนวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ. 1718-1843 มีประวัติความ
เปนมานับ 1,000 ป คนจีนเชื่อกันวาเมื่อมาถึงคุนหมิงแลวจะตองมาที่เขาซีซาน
แหงน้ีเพื่อไป ลอดประตูมังกร เมื่อลอดแลวสิ่งที่ไมดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดี
เพ่ิมขึ้นรอยเทาพันเทา 
(หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกด
ทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร  / สําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเพ่ิมสามารถอิสระชอปปم�ง
รอคณะไดที่ ถนนคนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! สุกี้เห็ด (9)  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย 
หมายเหตุ : คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทําการเช็คอินกอนขึ้นเครื่อง
ประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เชน สภาพ



 

 

การจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,
หัวหนาทัวร,คนขับรถ)เปนผูพิจารณาและบริหารเวลาอยางเหมาะสม บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกคาไมสามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและ
เวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร 

วันที่หา       ทาอากาศยานนานาชาตคินุหมิงฉางสุย-ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  
 
00.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน 

SHANDONG AIRLINES 
  เที่ยวบินที่ SC8885 (ใชระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที) 

(คาทัวรบริการอาหารวางและนํ้าดื่มทานละ 1 ขวด) 
02.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลกั** 
 
หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง  ในนามของราน
รัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 
 
 
 
 



 

 

**ราคาสําหรับลูกคาที่ไมตองการตั๋วเคร่ืองบิน 5,888 บาท** 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 3,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา 
* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ  
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 23 กก. 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท  (สําหรับพาสสปอต
ไทย และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน)   



 

 

× คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา
กรุปทองเที่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 2,000 
บาท** 

× คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ทาน  สวนคาทิป
หัวหนาทัวรทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ 

× คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได) 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมตามความเปนจรงิ กอนการเดินทาง 

× คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 10 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคาทําการจอง
กอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ  
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 



 

 

 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 10 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ัง
ที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป   
(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!!) 

 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทาง
ไป-กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฎิเสธการเดินทางของทาน 
** โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนา 
รายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีด เขียนลงบนหนาหนังสือ
เดินทางโดยเด็ดขาด ** (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถา
เกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง จะปฎิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 

 รูปถายสี หนาตรง เห็นใบหู หามใสเสื้อขาว หามใสเครื่องประดับ พื้นหลังสีขาว
เทานั้น สามารถใชโทรศัพทมือถือถายไดและสงใหเจาหนาที่ทางไลน (ถายคูกับพาส
ปอต)   

 หนังสือเดินทางเลมจริง ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและ
ตราเขา-ออก ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมทึ่
สงช่ือใหทางบริษัททําวีซาเทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รูปถายวางคูกับพาสปอรต 
 

  พาสปอรตตองถายใหติดทั้ง 2 หนา แบบตัวอยาง 
 

 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................................ วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด...........หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 
 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  
    ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


