
 

 

รหัสทัวร ZET1903652 
ทัวรจีน คุนหมิง กุยโจว [เลทสโก ซากุระหมื่นลี้] 4 วัน 3 คืน (8L) 
เมืองคุนหมิง   เมืองกุยโจว   เมืองซงิอ้ี   ภูเขาหมื่นยอด   ทะเลสาบหมื่นยอด 
ลองเรือทะเลสาบหมื่นยอด   เมืองอันชุน   สวนซากุระผงิป�า 
ประตูมาทองไกหยก   ชอปปم�งถนนหนานผิงเจีย 
 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง – ประเทศจีน  
 
18.00  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q สายการบินลัคกี้แอร โดยมีเจาหนาท่ีคอย
ใหการตอนรับ และอํานวนความสะดวก 

 
20.55  นําทานเดินทางสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L802  
23.50  เดินทางถึง สนามบินฉางซุย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน (เวลาที ่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว 
รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่ไดรับ
การขนานามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” ดวยที่วา มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอด
ทั้งป 

 
*ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง บนเครื่องไมมีอาหารบริการบนเครื่อง* 

 
ที่พัก HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สอง เมืองคุนหมิง – เมืองกุยโจว – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหม่ืนยอด (รวมคารถแบตเตอรี)่ 

– ทะเลสาบหม่ืนยอด – ลองเรือทะเลสาบหม่ืนยอด – เมืองอันชุน 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 
 หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองซิงอี้  อยูในเขตมนฑลกุยโจว  เปนเมืองเล็กๆที่

ซอนตัวอยูในหุบเขาทามกลางธรรมชาติสวยงามอลังการ มีชื่อเสียงจากเทือกเขานับ
หมื่น น้ําตกรอยสาย และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง เมืองซิงอ้ีเปนศูนยกลางการคาที่



 

 

สําคัญแหงหน่ึงในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เมืองซิง
อ้ีมีภูเขาท่ีตั้งตระหงานสงางามและโบราณสถานหลายแหง ในแหลงทองเที่ยวกวา 40 
แหง ลวนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที ่วิเศษพิศดาร มีทรัพยากรการทองเที ่ยว
หลากหลายที่รวมตัวอยูในบริเวณเดียวกัน และยังตั้งอยูในจุดเชื่อมตอของเสนทาง
การทองเที่ยวที่สําคัญของจีน (ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ราวๆ 4 ชั่วโมง ) 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 นําทานชม ภูเขาหมื่นยอด (WANFENGLIN) (รวมนั่งรถแบตเตอรี ่) ชมความ

ยิ่งใหญของขุนเขารูปปรามิดกวาหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอยางมีระเบียบเหมือนมีคนมา
จัดวางใหเปนทิวทัศนที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พรอมขึ้นไปชมวิวไรนา หมูบานและ
สายนํ้าที่ผสมผสานกันออกมาไดอยางลงตัว เปนภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และ
ยิ่งใหญของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปรามิดที่ปรากฏเปนภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลับซับซอนแนน ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด 

 

 



 

 

 
 หลังจากนั้นนําทาน ลองเรือทะเลสาบหมื่นยอด ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศ

ทามกลางธรรมอยางใกลชิด ที่ถูกรายลอมไปดวยวิวภูเขาหมื ่นยอดลองไปตาม
ทะเลสาบ 

 

 
   

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอันชุน (ระยะทางประมาณ180 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางราวๆ 2 ชั่วโมง) 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ WANLVCHENG PERENC HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สาม เมืองอันชุน – สวนซากุระผิงป�า (รวมรถแบตเตอรี)่ – เมืองคุนหมิง  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางชม สวนซากุระผิงป�า หรือซา

กุหมื่นไร สวนซากุระแหงนี้ตั ้งอยูในมณฑลกุยโจว 
เขตเมืองผิงป�า เปนเขตปลูกซากุระที่ใหญที่สุดที่หนุง
ของประเทศจีน โดยสวนซากุระแหงน้ีมีตนซากุระกวา 
5 แสนตน บนพื้นที่กวา 6 พันไร สวนซากุระแหงน้ี
เปนสวนชมซากุระที่ดีที่สุดในมณฑลกุยโจว นอกจาก
ชาวเมืองที่ตางพากันมาชมความงามของดอกซากุระ 
ก็ยังเปนที่เที่ยวที่เหลานักทองเที่ยวมาเยี ่ยมเยียน
ในชวงตนเดือนมีนาคม-เมษายน ดอกซากุระของที่นี้มีดวยกัน 2 สายพันธุ คือสาย
พันธุที่ออกดอกเร็วที่จะบานในชวงตนเดือนโดยลักษณะของดอกจะเปนแบบดอกเดี่ยว
สีขาวอมชมพู และอีกสายพันธุนึงในชวงปลายเดือนจะเปนลักษณะดอกซอนกันสีชมพู
เขม หากทานที่เดินทางชมในชวงปลายเดือนจะไดพบกับการโปรยปรายของดอก
ซากุระที่จะฟุ�งกระจายไปทั่วบริเวณ หมายเหตุ : ทั้งนี้การผลิบานมากหรือนอยของ
ดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป ซึ่งอยูในระหวาง ตนเดือนมีนาคม-ตน
เดือนเมษายน กรณีที่ดอกซากุระยังไมบาน หรือหมดฤดูกาลกอนกําหนด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิง์ดรายการทองเที่ยวอ่ืนแทน 

 
 



 

 

 

 
  



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง คุนหมิงตั้งอยูทางตอนกลางคอนไป

ทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน มีพื้นที่ทั้งหมด 21,600 ตารางกิโลเมตร สวนที่
กวางที่สุดวัดจากตะวันออกไปตะวันตกกวางประมาณ 140 กิโลเมตร และสวนที่ยาว
ที่สุดวัดจากเหนือไปใตยาวประมาณ 220 กิโลเมตร ตัวเมืองคุนหมิงอยูในพื้นที่
ทะเลสาบอันอุดมสมบูรณ ตั้งอยูริมฝم�งทิศเหนือของทะเลสาบเตียนฉือ และมีภูเขา
ลอมรอบตัวเมืองทั้งดานเหนือ ตะวันตก และตะวันออก ทะเลสาบเตียนฉือไดรับการ
ขนานนามวา "ไขมุกแหงที ่ราบสูง" เปนทะเลสาบนํ้าจืดที ่ใหญที ่สุดอันดับ 6 ใน
ประเทศจีน และใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร 
จังหวัดคุนหมิงตั้งอยูบนที่ราบสูงยูนนาน–กุยโจว มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศเย็นสบาย 
ฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดและฤดูรอนอากาศไมรอนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปอยู
ระหวาง 15–18 องศาเซลเซียส (ระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชั่วโมง) 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร  
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – รานบัวหิมะ – ประตูมาทองไกหยก –  
 ชอปปم�งถนนหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 
 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เขาซีซาน Option เพ่ิมเติม : ภูเขาซีซาน (Xishan 

Dragon Gate) นําทานเดินทางสู  เขาซีซาน ตั ้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง 29 
กิโลเมตร เปนสวนหน่ึงของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 บางชวงของ
เสนทางตองผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหลเขา พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา 
ซึ่งสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเปนมายาวนานนับ 1,000 ป  



 

 

 

 
 
 นําทานเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวาเปน 

ประตูแหงความสิริมงคล ซึ ่งถาผู ใดไดเดินลอดผานประตูแหงนี ้ จะประสบแต
ความสําเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย กอนที่เราจะเดิน
ผานประตูมังกรนี้ ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด เดินผานเขาไปก็แตะ 1 ครั้ง 
ประตูแหงน้ีตั้งเดนเปนสงาอยูริมหนาผา  

 
 และการมาเที่ยวชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ 

ทะเลสาบเตียนฉือ  เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเล 1,886.5 เมตร แตกอนทะเลสาบแหงนี้กวางขวางถึงหารอยลี้ แต
ตอนน้ีเหลือกวางแคประมาณสามรอยกวาตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือน้ี ไดชื่อ
วาเปนทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" ดวยความ
งดงามทําใหทะเลสาบแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังจนไปเขาหูพระนางซูสีไทเฮา แหงราชวงศ
ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแหงน้ีมาก แตไมสามารถมาถึงได เน่ืองจากพระองค
ทรงเปนแมนจู กลัววาหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุมนอยทําราย จึงไดสราง 



 

 

ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปกกิ่ง ขึ้นแทน (ราคาทัวร 800 บาท/ทาน ขอ
สงวนสิทธิ์เฉพาะทานที่สนใจเทานั้น สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนา
ทัวร สําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเพ่ิมสามารถอิสระชอปปم�งรอคณะไดที่ถนนคน
เดินฉาหมาฮั่วเจียลู) 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูขนมจีนขามสะพาน  
 
 นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รู จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 

สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ประตูมาทองไกหยก (Kunming Golden Horse and 
Jade Cock Gates) ซึ่งเปนประตูศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของอาณาจักรยูนนาน
โบราณเชื่อวาใครไดลอดประตูแหงน้ี แลวจะทําใหศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ 

 

 
 



 

 

นําทุกทานเพลิดเพลิน ชอปปم�งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือ
ที่รูจักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปم�ลู (Jin Bi Square)’ ถือวาเปนถนนที่เกาแก
ที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปم�ลู ตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษของสถานที่แหงน้ี
คือ ตอนกลางของถนนมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกมรกตซึ่งภาษาจีนเรียกวา
จินหมาและปم�จีจึงเอาคํายอ “จินปم�”มาขนานนามถนนวาจินปم�ลูซึ่งก็คือ“ถนน(มา)ทอง
(ไก)มรกต” ซุมจินหมาและซุมปم�จีเร่ิมสรางขึ้นในรัชศกซวเตอราชวงศหมิง ถึงปจจุบันน้ี
มีประวัติรวม 400 ป เลากันวาสิ่งที่นาอัศจรรยคือ ทุก 60 ป จะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่
ตะวันยอแสงยามสายัณหทางตะวันตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทรทอแสงที่
เพิ่งโผลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง ตรงซุมมาทองและซุมไกมรกตพอดี ทําใหเกิด
ทัศนียภาพอัศจรรยลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ มาทองไกมรกต” นําทุกทานอิสระตาม
อัธยาศัย เพลิดเพลินชอปปم�งสินคามากมายตลอดถนนแหงนี้ หรือจะสามารถเดินเลน
ชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนทองถิ่นในยานน้ี 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน สนามบินฉางซุย 

 
18.30  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลัคกี้แอร (8L) เท่ียวบินที่ 8L801  
19.45  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่ก

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 

ทาน 

ราคาเด็ก
อายุ 

ระหวาง 2-
18 ป 

ราคาพักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน 

07 – 10 มีนาคม 2562 10,999 13,999 3,000 6,999 
11 – 14 มีนาคม 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 
12 – 15 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
13 – 16 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
14 – 17 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
18 – 21 มีนาคม 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 
19 – 22 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
20 – 23 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
21 – 24 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
25 – 28 มีนาคม 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 
26 – 29 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
27 – 30 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
28 – 31 มีนาคม 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
01 – 04 เมษายน 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 
02 – 05 เมษายน 2562 13,999 16,999 3,000 9,999 
03 – 06 เมษายน 2562 

(วันจักร)ี 14,999 17,999 3,000 10,999 
04 – 07 เมษายน 2562 

(วันจักร)ี 14,999 17,999 3,000 10,999 



 

 

08 – 11 เมษายน 2562 12,999 15,999 3,000 8,999 
 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท 
 
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/

ทาน/ทริป 
 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาวซีากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทาง

บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิน้ เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 

โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 
สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ  

กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ

ของผูเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   



 

 

 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 



 

 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่
ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



 

 

 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 
 
รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ได

จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ

ปลายทางเปนผูดําเนินการ 
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ

ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม
กะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็



 

 

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบนิ คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษิัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

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

  
 
 

 
 
 


