
 

 

รหัสทัวร SNT 1904014 
ทัวรคุนหมิง  ที่รัก เช็คอิน ตะลยุถ้ําไซอิว๋ สวนเอ็กซโปรคุนหมิง 5 วนั 2 คืน (SC) 
สวนน้ําตกคุนหมิง – ตะลุยถํ้าไซอ๋ิว – น่ังรถไฟลอดถํ้า - สวนพฤกษศาสตรคุนหมิง – เมืองโบราณ
กวนตู - เจดียโบราณ - วัดเสาหลิน – ศูนยวฒันธรรมชนเผายูนนาน - ตลาดหมูบานชนเผายูนนาน 
- รานบัวหิมะ – ซุมประตูมาทอง + ไกหยก - ถนนคนเดินจินปم�ลู  - วดัหยวนทง  - ศาลาแปด
เหลี่ยมเจาแมกวนอิม - ชอปปم�งถนนคนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู หรือ เลือกซื้อ OPTION  ขึ้นภเูขาซี
ซาน + ประตมูังกร (รวมคา กระเชา –รถแบตเตอร่ี)  - สนามบินนานาชาติคุนหมงิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4  

เคานเตอรสายการบิน  SHANDONG AIRLINES (SC) ประตู ทางเขาเบอร 10 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
เช็คอิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.05 น.   ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอรไลน   
                เที่ยวบินที่  SC8886 
05.55 น.    ถึง สนามบินนานาชาติคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ท่ีมีช่ือเสียงอันดีงามวา

เปน “นครใบไมผลิ” ณ ท่ีน่ีมีภูเขา และแมน้ําลําธารสวยสดงดงาม มีวิวทิวทัศน
ธรรมชาติสวยงามตระการตา มีภูเขาสูงท่ีเต็มไปดวยหิมะตลอดท้ังปในซีกโลกเหนือ มี
ป�าดําดําบรรพอันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีส่ิงมหัศจรรยมากมาย (เวลาทองถิ่น
ประเทศจีน เรว็กวา ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว 

เชา     เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารเชา 
               นําทานเดินทางสู สวนน้ําตกคุนหมิง ซึ่งต้ังอยูทางเหนือของคุนหมิง เปน

สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปดเมื่อไมนานมาน้ี ถือเปนสถานที่ทองเที่ยว

 วันที่ 1        สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-)                                                                                                                             

วันที่ 2             สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคุนหมิง (จีน) - สวนนํา้ตกคุนหมิง – 
ตะลุยถ้ําไซอ๋ิว – น่ังรถไฟลอดถํ้า (-/L/D) 

               - สะพานกระจก



 

 

แหงใหมและเปนท่ีพักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมงิ เปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญท่ีใชเวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษน้ัน 
ที่กวางถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ท่ีสราง
ขึ้นดวยฝมือมนุษย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
               นําทานเดินทางสู ถํ้าไซอิ๋ว  ถํ้าน้ีในสมัยอดีตราชวงศหมิง ไดรบัการขนานนามวา เปน

ถํ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายในถํ้ามีคาสตหินปูน งอกโดยธรรมชาติ แบง
ออกเปนหลายหองโถง เชน ถํ้าไซอ๋ิว ถํ้ากวนอิม ฯลฯ จากน้ันนําทาน สัมผัส
ประสบการณทาความเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงกวา 20 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
และยังมีประสบการณใหมที่รอใหทานสัมผัสกันอยาง สไลเดอร ที่สามารถสไลเดอร
ลงมาจากเขา โดยใชเวลาเพียง 1-2 นาที เพ่ือลงสูดานลาง (ราคาน้ีไมรวมคาสไล
เดอรลงเขา หากลูกคาตองการสามารถติดตอสอบถามจากไกดหรือหัวหนาทัวรไดท่ี
หนางาน) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุง (2) 
 พักท่ี     MEI YIN HOTEL   หรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเดินทางสู สวนพฤกษศาสตรคุนหมิง ต้ังอยูชานเมืองทางตอนเหนือของเมือง

คุนหมิงไดเปนเจาภาพจัดนิทรรศการพืชสวนโลกในป 1999 จนถึงปจจุบันยังคงเปน
สถานท่ีทองเท่ียวอีกหน่ึงจุดของเมืองคุนหมงิ สวนพฤกษศาสตรคุนหมิงแหงน้ีถูกจดัให
ไดชมเปนโซนมีหลายโซน (China Hall, Man and Nature Hall, Green 
House, Science and Technology Hall และ International Hall) และยังมี
สวนตนไม, สวนชา, สวนบอนไซ, สวนสมุนไพร, สวนไผ, สวนผักและผลไมและสวน
กลางแจง 34 แหงของผูเขารวมภายในประเทศ, สวนกลางแจง 34 แหงสําหรับ
ตางประเทศและองคกรนานาชาติ ทานสามารถน่ังรถแบตเตอรร่ีชมสวนตางๆ ชม
ดอกไมนานาพันธุ ชมนิทรรศการของแตละประเทศท่ีนํามาจัดแสดงไดอีกดวย ซึ่งการ
จัดแสดงสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละเดือน โดยจะถูกปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของสภาพอากาศและคณะผูจัดงาน The World Horti-Expo Garden 

 

วันที่ 3         สวนพฤกษศาสตรคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู - เจดียโบราณ - วัดเสาหลิน 
ศูนยวัฒนธรรมชนเผายูนนาน - ตลาดหมูบานชนเผายูนนาน - รานบัวหิมะ – ซุม
ประตูมาทอง + ไกหยก - ถนนคนเดินจินปم�ลู   (B/L/-)            



 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู แหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการฟم�นฟูใหเปน
แหลงชอปปم�ง เส้ือผา อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ีชาวจีนในคุณหมิ
งทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ท่ีสราง
ขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน สมัยกอน 
สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปน เจดียโบราณ แบบธิเบต และดานหลังของ
เมืองโบราณ เปนที่ต้ังของวัดลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็น
ชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยาง
กลมกลืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเสาหลิน ซึ่งเปนวัดท่ีมีช่ือเสียงโดงดังมากที่สุดในประเทศ
จีนและในตางประเทศ ไดรับการยกยองวาเปนแหลงวิชาการตอสูและศิลปะการ
ป�องกันตัวท่ียิ่งใหญท่ีสุดของจีน และไดรับการกลาวขานอยางมากในเรื่องของวิทยา
ยุทธ หมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเสาหลิน ปรากฏช่ือในนิยายกําลงัภายในหลาย



 

 

ตอหลายเรื่อง ซึ่งลวนแตกลาวถึงวิชาเพลงหมัดมวย พลังลมปราณหรือกังฟูเสาหลิน
อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งนิยายกําลังภายในซึ่งเปนผลงานของกิมยงเชน มังกรหยก
,จอมใจจอมยุทธ,จ้ิงจอกภูเขาหิมะ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
                จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยวัฒนธรรมชนเผายูนนาน ต้ังอยูริมทะเลสาบเตียนฉือ 

ดานทิศใตของเมืองคุนหมิง หางจากตัวเมืองคุนหมิง 8 กิโลเมตร เปนแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเวทีแสดงวัฒนธรรมของชนกลุมนอยใหกับนักทองเที่ยว ภายใน
หมูบานมีการจําลองบานของชนกลุมนอยทั้ง 26 ชนกลุมของมณฑล ยูนาน เรียกวา
การเทีย่วชมหมูบานวัฒนธรรมในคราเดียวทานสามารถสัมผัสทั้งขนบธรรมเนียม และ
วิถีชีวติของชนกลุมนอยท้ัง 26 ชนกลุมเลยทีเดียว ภายในศูนยวัฒนธรรมฯ ชนเผา มี
สระน้ํากวางใหญ จะเห็นนกนางนวลนับรอยมารอนถลาหากินที่แหลงน้ําแหงน้ี  รอบๆ 
สระมีทางเดินและสะพานเช่ือม  เพ่ือเดินชมหมูบานชนเผาตางๆ  ซึ่งต้ังอยูเปนหยอม  
ๆ  แตที่จําลองอยูในสวนวัฒนธรรมแหงน้ี มปีระมาณ  6 ชนเผา  โดยมีคนแตงกาย
ชนเผาอาศัยอยูในหมูบานเหมือนจริง   รอใหนักทองเที่ยวเขาไปสัมผัส   ดู ๆ ไปก็
คลายกับชาวเขาเผาตางๆ ที่อาศัยอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ันยังมี
การแสดงเตนรํา รองเพลง และการละเลนของชนกลุมนอยที่หาดูไดยาก รวมทั้งการ
เลนน้ําสงกรานตของชาวไทล้ือ ซึ่งเปนหน่ึงในชนกลุมนอยของของมณฑลยูนนาน ดวย  
อิสระทานชอปปم�ง ตลาดหมูบานชนเผายูนนาน  ใหไดเลือกสรรอยางมากมาย 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง
กัดตอยถือไดวาเปนยาสามัญประจําบานเลยทีเดียว 
จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปم�งที ่ถนนคนเดินจินปم�ลู ถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลง
เส้ือผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ เคร่ืองประดับอัญมณีชัน้เยี่ยม ราน
เครื่องด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง และรานขายของท่ีระลึก ฯลฯ พรอมกันน้ี ยังมีสโมสร
ออกกําลังกาย ซอยบารเหลา สวนสนุก ซูเปอรมารเกต็ รถไฟขนาดจิว๋ชมววิและส่ิง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในฐานะเปน “ถนนยานการคาที่มีเอกลักษณของจีน” ถนน
จินปم�ลูไดนําวัฒนธรรมยอดนิยมกบัการคายอดนิยมผสานกันไดอยางกลมกลืน 
กลายเปนศูนยกลางแหงกระแสความทันสมัย เพ่ือที่จะผลักดันและนํากระแสบริโภค
และอุปโภคของผูคนในนครคุนหมิงตลอดจนประชาชนทั่วมณฑลยูนนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  คํ่า  เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า 
 พักท่ี     MEI YIN HOTEL   หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
เชา          บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง ตกแตงรมร่ืนสวยงาม สรางมาต้ังแตสมัยราชวงศถังมี
อายุยาวนานประมาณ 1,200 กวาป โดยฮองเต อวี้เหมาซุน แหงราชอาณาจักร
หนานโจว ไดสรางวัดน้ีข้ึน ระหวาง ศตวรรษที่ 8 และ ซึ่งตอมาเปนวดั ผูโถวเหลา แต
เมื่อมีการบูรณะอีกคร้ังในสมัยราชวงศชงิ ก็กลบัมาใชชื่อหยวนทงเหมือนเดิม แตการ
สรางวัดหยวนทงแหงน้ีดูแลวจะแปลกตากวาวัดอ่ืน ๆในจีน เพราะปกติแลวการสราง
วัดของจีนสวนมากจะตองสรางอยูบนภูเขา มีแตวัดหยวนทงที่สรางแปลกที่สุดในจีน
คือสรางวัดตํ่ากวาภูเขา โดยวิหารจะอยูต่ําที่สุด เน่ืองจากวัดแหงน้ีไมไดสรางขึ้นเพ่ือ
เปนวัดโดยตรงแตเคยเปนศาลเจาแมกวนอิมมากอน ดงัน้ันคําวา “หยวนทง” จึงเปน
ช่ือท่ีปรากฏในคัมภีรของเจาแมกวนอิมกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหล่ียมกลางสระ ดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม ประดิษฐาน
พระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน 
ใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัดแหงน้ี และในชวงปลายเดือน ก.พ.- กลางเดือน 
มี.ค.ของทุกปทานจะไดสัมผัสความสวยงามของตนซากุระที่ออกดอกอยางสวยงาม
บริเวณรอบวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 4            วัดหยวนทง  - ศาลาแปดเหล่ียมเจาแมกวนอิม - ชอปปم�งถนนคนเดินฉาหมาฮั่ว
เจียลู หรือ เลือกซ้ือ OPTION  ขึ้นภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมคา กระเชา –รถ
แบตเตอรี่)  - สนามบินนานาชาติคนุหมิง   (B/L/-) 



 

 

OPTION TOUR :: ภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมกระเชาและรถแบตเตอรรี่) 
เขาซีซาน เปนวัดในลทัธิเตา สรางขึ้นในชวง ค.ศ 1718 -1843 มปีระวติัความ
เปนมานับ 1,000 ป คนจีนเช่ือกันวาเมื่อมาถงึคุนหมิงแลวจะตองมาที่เขาซีซานแหงน้ี
เพ่ือไปลอด ประตูมังกร คนจีนเช่ือกันวาเมื่อมาถึงคนุหมิงแลวจะตองไปลอดประตู
มังกร เมื่อลอดแลวฐานะจะเพ่ิมขึ้นเปนหน่ึงรอยเทา มีตํานานเลากันมาวา ใน
สมัยกอนแมน้ําที่ใหญท่ีสุดคือแมน้ําเหลืองจะมปีลาหลีหือซึ่งเปนปลาประจําชาติของ
จีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ครั้งหน่ึงเกิดนํ้าทวมทําใหปลาไหลไปอยูตามแมน้ําสาย
อ่ืน เม่ือปลาไปอยูแมน้ําอ่ืนปลาไมชินกับคุณภาพน้ําจึงมีความพยายามวายทวนน้ํา
เพ่ือกลับไปอยูในแมน้ําเหลือง เมื่อปลามาถึงประตูมังกร ถาปลาตัวไหนกระโดดขาม
ประตูได ก็จะใหเปนมังกร ถาปลาตัวไหนกระโดดขามไมได ก็ตองไปอยูในแม
น้ําเหลือง ปลาก็เลยมีความพยายามไปกระโดดขามประตูเพ่ือเปนมงักร เล่ือนจาก
ปลาเปนมังกรถือวาฐานะของปลาเพ่ิมข้ึนเปนรอยเทา ดังน้ันประตูมงักรเหมือนเปน
การสอนคนจีนมาโดยตลอด คือเมื่อเรามีความพยายามก็จะประสบความสําเร็จ 
 

หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR  ราคา 800 บาท/ ทาน  สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่น
หรือหัวหนาทัวร สําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเพ่ิม สามารถอิสระ   
ชอปปم�งรอคณะไดที่ถนนคนเดินฉาหมาฮ่ัวเจียลู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนขามสะพาน(6) 
ค่ํา            เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า 
19.00 น.   ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคุนหมิง 
 
 
 

 
00.55 น.   ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง แอรไลน   
               เท่ียวบินที่  SC8885 
02.05 น.  เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับ

สภาพอากาศ, การจราจร , การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5        สนามบินนานาชาติคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    (-/-/-)                                                                                             

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ 
กอนทําการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญหอง

ละ 
2-3 ทาน 

พักเดี่ยว 
(ราคาตอ

ทาน) 
อุณหภมิูเฉล่ีย สูงสุด - ตํ่าสุด 

เดือนกุมภาพันธ  2563 
21–25 กุมภาพันธ  2563 6,777.- 2,990.- 17 °C - 3 °C 

เดือนมีนาคม  2563 
06-10  มีนาคม  2563 8,777.- 2,990.- 20 °C - 6 °C 
13-17  มีนาคม  2563 8,777.- 2,990.- 20 °C - 6 °C 
20-24  มีนาคม  2563 8,777.- 2,990.- 20 °C - 6 °C 
 
จอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบิน  ราคาทานละ 5,990 บาท 
** ราคาเด็ก อายุไมถึง 2 ป  ณ วันเดินทางกลับ  ทานละ 3,990  บาท** 
หมายเหตุ ** เด็ก อายุไมถึง 2 ป ใหยึดตามเดือนเกิดเปนหลัก (นับจากวันที่กลับจาก
ตางประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
**ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง** 
 

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
**คาทิปพนักงานขับรถ + ไกดทองถิ่น ทานละ 350 หยวน / ทาน  สวน คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 

300 บาท / ทาน 
คาวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ  1,500 บาท (สําหรับพาสสปอรตไทย และ

เดินทางไป-กลับ พรอมคณะเทาน้ัน) 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินคา
พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผล
กับราคาทัวร ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวน
ทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคบัใด ๆ ท้ังสิ้น 
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจาก
คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 400 
หยวน / ทาน / ราน 
 
 
หมายเหตุ **ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน** 
 
 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 6,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบิน
เปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ    
 คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ 
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น 

โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
   คาวีซาแบบกรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ  1,500 บาท (สําหรับพาสสปอรตไทย 
และเดินทางไป-กลับ พรอมคณะเทาน้ัน) 
   คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน ** ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา
กรุปทองเที่ยวผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 บาท** 
   คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350  หยวน / ทริป / ทาน  สวนคาทิป
หัวหนาทัวรทานละ 300 บาท / ทริป / ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
   คาทําวีซาชาวตางชาติที่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเปนผูดําเนินการย่ืนวีซา
เอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซงได 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
   คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรอื
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
   คาภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขืน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง 
   คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
   คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จาย 3% 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอรตไทยเทานั้น) 

 สําเนาหนังสือเดินทาง  ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป - 
กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา - ออก มฉิะน้ัน บริษัทฯ 
จะไมรับผดิชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน **โดยทานถายรูปหรือ
สแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (ที่มีรูปหนาทาน) แบบเต็มหนา รายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไม
เบลอ หามขีด เขียน ลงบนหนาหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด** หมายเหตุ :: หนังสือเดินทางตองไม
มีการชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได 



 

 

 รูปถายสี หนาตรง เหน็ใบหู หามใสเสื้อขาว หามใสเคร่ืองประดับ พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน 
สามารถใชโทรศัพทมือถือถายไดและสงใหเจาหนาที่ทางไลน (ถายคูกับพาสสปอรต) 

 หนังสือเดินทางเลมจริง ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-
ออก ลูกคาถือไปท่ีสนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหทางบริษัทที่
ทําวีซาเทาน้ัน) 
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบกรณีท่ีทานลืมหรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว ชําระเพ่ิม 2,000 
บาท) 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดินทางไป-กลับ 
มิฉะน้ันบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน 

 หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม 



 

 

 รูปถายหนาตรง รปูสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรปูพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รปูใหมถายไมเกนิ 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 

 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง 
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ

 กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท 
 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

วิธีการชําระเงิน 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจาํเปนเงินจํานวน 6,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใด ๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ัน ๆ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามดัจําท้ังหมด 

3. การติดตอใด ๆ กบัทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึวันเสาร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว
และวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ัน ๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

4. กรณีแฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุ
การใชงาน 6 เดือนขึ้นไป) 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษรทางบริษัทไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบรกิารที่ชําระ
แลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการ
นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด 
4. การติดตอใด ๆ กบัทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงเสาร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและ
วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ัน ๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสาํคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซ่ึงอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินบางสวน
หรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทาง
ตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน  ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออก



 

 

เดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทํา
การติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ัน ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสกึ และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน 
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมือ่ทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือ
วาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดแลว 
- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหัก
เงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถา
โปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบรกิารในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาคาตัว๋ เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้น
ในชวงใกลวนัท่ีคณะจะเดินทาง 
- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน 
ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมือ่ทานตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อ
เกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวใน



 

 

ระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์
ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลบัพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบนิขา
กลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระ
แบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน 
ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอ
คืนคาบริการไมไดบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และ
สถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุด
ของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 

โปรดอานขอมูลทั้งหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ เม่ือทานจองทัวร
และชําระเงินมัดจําแลว หมายถงึทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่ ทางบริษัทฯ แจงไวขางตน 

 


