
 

 

รหสัทวัร  ITV2000337 
ทัวรจีน คุนหมิง Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน (KY) 
เทศกาลชมดอกซากุระ ที่หบุเขาซากุระ และหยวนทงซัน 1 ปมคีร้ังเดียว 
สวนน้ําตกคุนหมงิ น้ําตกฝมอืมนุษยใหญทีสุดในเอเชีย 
นมัสการองคจําลองพระพทุธรูปพระพุทธชินราช วัดหยวนทง วดัเกาแกอายพุันป 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมงิ 2 คืน, ป�าหิน 1 คืน 
เมนูสุดพิเศษ สกุี้เหด็ , อาหารกวางตุง  
บินตรง โดยสายการบิน Kunming Airlines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KY103: Kunming Cherry Blossom 4วัน3คืน 
  
 
 
 
 
 



 

 

*คาทัวรไมรวมคาวีซา* 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

พักเดี่ยวเพ่ิม ที่น่ัง 

11-14 มี.ค.63 9,888 12,888  
Infant 
5,000 ฿ 
*ไมรวมคาวีซา* 

4,500 20 
13-16 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
18-21 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
20-23 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 
25-28 มี.ค.63 9,888 12,888 4,500 20 

 
 
 
วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  -   คุนหมิง  
18.30 น.   พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้ 4 สาย

การบนิ คนุหมิงแอรไลน (KY) โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจ เช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทกุทาน 

21.25 น.  ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบนิ Kunming Airlines   เที่ยวบินที ่
KY8370 
คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

วันทีส่อง: อําเภอหย่ีเหลียง-หุบเขาซากรุะ-สวนป�าหินเล็ก & ป�าหินดํา 
  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                          
00.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุด

ในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24เผา ครอบคลมุ
พื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร 
คุนหมงิไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผล ิเพราะมีภมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป ไม
รอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดงึดูดนักทองเที่ยวกคื็อธรรมชาติที่สวยงาม 
หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง  นําทานสูโรงแรมทีพ่ัก 

 



 

 

                       พักที ่เมืองคนุหมิง: HUI SHANG INTER HOTEL (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
เดินทางสู อําเภอหย่ีเหลียง (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) นําทานช่ืน
ชมความงดงามของ หุบเขาซากรุะ ที่ดอกซากุระจะผลบิานสะพร่ังเปนสีชมพูสวยงาม
ทั่วทัง้หบุเขา 
หมายเหตุ: ดอกซากรุะจะบานชวง 5 มี.ค.-5 เม.ย. ของทกุป ขึ้นอยูกับสภาพภูมอิากาศ 
หาก ณ วันเดินทางดอกซากรุะยงัไมบาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทานเดินทางสู สวนป�าหินเลก็ & ป�าหินดาํ ชมหินรูปรางตางๆ ทีม่มีาต้ังแตโบราณ
กาลกวา 2-3 รอยลานป ซึง่สมัยกอนเปนเพียงหินปูนที่อยูใตผืนน้ําคร้ันเวลาผานไป
ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไดทําใหเปลือกโลกเกิดการดันตัวสงูขึ้น จงึกลายเปน 
“ป�าหิน” ที่ผดุขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไมนาเช่ือเลยวา การกัดเซาะของสายฝนทีต่กลง
มาจะสามารถทาํใหหินที่วาแกรงแปรเปลี่ยนรูปรางไป มองดูเหมอืนปราสาท เหมอืน
เจดีย เหมือนเหด็ แลวแตการจนิตนาการ 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
                       พักที ่ป�าหิน: ZI ZHU YUAN HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   
วันทีส่าม: คุนหมิง-วัดหยวนทง-สวนหยวนทงซนั+ชมดอกซากุระ 
   OPTION: โชวนกยูง Dynamic Yunnan    อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                     
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

นําทานเดินทางกลบัสู คุนหมิง (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)  
 นําทานเขาชม วดัหยวนทง ซึง่เปนวัดที่ใหญและ

เกาแกของมณฑลยูนนานต้ังอยูทีถ่นนหยวนทง
เจียงเปนอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
คุนหมงิอาย ุ เกาแกกวาพันปภายในวดัตกแตงรม
ร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพาน
ขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวดั
เปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรียง
ศักด์ิ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที ่15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดษิฐานไว ณ ที่ วดั
หยวนทงแหงน้ี   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําทานเดินทางสู สวนหยวนทงซัน สถานทีช่มดอกซากุระ ภายในสวนมตีนซากุระทั้ง

พันธุญี่ปุ�นและพันธุยนูนานหลายพันตน พรอมตนไหถังจาํนวนไมนอย ยามดอกไมบาน 
มองแลวเหมอืนทองทุงดอกไมทีม่ีเน้ือที่นับหมืน่ตารางเมตร สีชมพูสลับสีขาว เปนภาพ
ที่สวยงามตระการตา มีการปลกูซากุระในสวนหยวนทงซันเมื่อทศวรรษ 1950 นับเปน
ซากุระทีม่ีขนาดใหญที่สุดและสวยที่สุดในจีน ชวงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระที่
สวนหยวนทงซันกลายเปนประเพณีที่ปฏิบัติสบืทอดกันมาตลอดของชาวคุนหมงิ 
โดยเฉพาะ ในวันสตรีสากล 8 มนีาคม ดูเหมอืนวา ชาวคุนหมิงทั้งเมืองพากันหลัง่ไหล
ไปยังสวนแหงน้ี กลายเปนภาพคลื่นมนุษยมุงสูทองทุงดอกไม เมื่อป 1963 นักเขียน
สารคดีทีม่ีช่ือเสียงคือ หลี่ ไหเถียนไดเขียนสารคดีเร่ือง "คลื่นดอกไม" ลงใน
หนังสือพิมพเหรินหมินรึเป�า โดยบรรยายถงึสภาพทีช่าวคุนหมิงไปชมดอกซากรุะ ทําให
ดอกซากุระของสวนหยวนทงซันมช่ืีอเสียงทัง้ในประเทศและตางประเทศมากขึน้ ซึ่งทุก
ป สวนหยวนทงซันก็จะจดัเทศกาลชมดอกซากรุะ หมายเหตุ: ดอกซากรุะจะบานชวง 5 



 

 

มี.ค.-5 เม.ย. ของทกุป ขึ้นอยูกับสภาพภมูิอากาศ หาก ณ วันเดินทางดอกซากรุะยงัไม
บาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
 
 
 

 
แวะ รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพือ่สุขภาพผอนคลาย
ความเมื่อยลากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือทีรู่จัก
กันดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลง
กัดตอยเปนยาสามัญประจาํบาน  จากน้ันแวะชม หยกจีน ที่มคุีณภาพและมีช่ือเสียง
ของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวมงคลทีม่ี
ช่ือเสียง   
OPTION: โชวนกยูงDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทานติดตอไดที่
หัวหนาทัวร) 

 การแสดงโชว แสง สี เสียง ตระการตา เลาเร่ืองราวชีวติความเปนอยูและเอกลกัษณ
ของชนเผากลุมนอยยูนนานต้ังแตอดีต,ปจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนกัเตนช่ือ
ดังหยางลี่ผงิ (Yang Liping) หน่ึงในนักเตนที่มีช่ือเสียงที่สดุของจีน ใหทานไดชม
อลังการโชวต่ืนตาต่ืนใจไปกับทวงทาลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตลยูน
นาน  

 
 
 
 
 
 
คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  



 

 

                       พักที ่เมืองคนุหมิง: LONG WAY HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   
วันทีส่ี ่: สวนน้ําตกคุนหมิง- ซุมประตูมาทอง-ซุมประตูไกหยก 
   คุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     อาหารเชา,เที่ยง,---                               
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

นําทานชม สวนน้ําตกคนุหมิง (Kunming Water fall Park) แลนดมารคใหมของ
คุนหมงิ ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มคีวามสูงกวา 12.5 เมตร มี
ความกวาง 400 เมตร มีจดุประสงคในการสรางหลัก ๆ เพือ่เปนที่ผันน้ํากวา 10 ลาน
ลูกบาศกฟตุจากแมน้ํา Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญที่สุด
ในชองแคบยูนนาน นอกจากน้ียังชวยป�องกันน้ําทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บนํ้ายาม
ฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยงัไดกอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ สราง
ความบันเทงิ ใหผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไป
เกือบ 600 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แวะชม โรงงานผลิตผาไหม หรือ รานยางพารา 
 
 
  



 

 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งทีถ่นนที่เกาแกที่สดุของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุมประตูมา

ทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จ ีจนเปนทีม่าของช่ือถนน
แหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมงิ ใน
ถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทัง้
เคร่ืองประดับ อัญมณีช้ันเยี่ยม รานเคร่ืองด่ืม รานอาหารพื้นเมอืง และรานขายของที่
ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย  นําทานเดินทางสู 
ทาอากาศยานคุนหมิง  

17.50 น. เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kunming Airlines  เที่ยวบินที ่
KY8369                             

คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

20.10 น. เดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 
สิ่งที่ลกูคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทกุเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพนัธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่วทัว่ไป
ไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมกุ, ผาไหม, ผชิีว ซึง่
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทวัรดวย เพราะมีผลกับราคาทวัร  จงึเรียนใหกบันักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวา รานรัฐบาลทกุรานจาํเปนตองใหทกุทานแวะเขาไปชม แตจะซือ้หรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความ
พอใจของลกูคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่ รานละ 
2,000 บาท ตอลกูคา 1 ทาน โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเก็บเงินจากลกูคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกบัดุลยพนิิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่งเปน
ความเตม็ใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลกูคากับรานคา ดังน้ัน บริษทัฯ ไมสามารถ



 

 

รับผดิชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของรานคา ทาน
จําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 
-  ลกูคาทานใดที่อยูตางจังหวดัและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทวัรทกุคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทกุ
หนา และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปนหลกั 
 
หมายเหต:ุ รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณทีานตองซื้อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาทีส่นามบนิดอนเมือง กรณุาแจงบรษัิทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบรกิารจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบนิ การยกเลิกเทีย่วบิน มี
การยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบนิ
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสอืเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสือเดนิทาง (หนาที่มีรปูทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมตดิแสงไฟ/แฟลช หามขดีเขียดลง
บนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 



 

 

2.รูปถายสพ้ืีนหลงัสขีาวเทาน้ัน สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเสื้อสีขาวและ
เคร่ืองประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมหีนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหเราทาํวีซา
เทาน้ัน!!รับผดิชอบกรณีที่ทานลมื หรือ นําหนังสือเดินทางมาผดิเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาทีต่รวจคนเขา-
ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดนิทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเกบ็
คาใชจายเพ่ิมเติมขอสงวนสทิธในการปรบัเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวนั เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 
 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พกั (พกัหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทัง้น้ียอมอยูใน
ขอจํากดัทีม่ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่ คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทาํหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษทัฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 
วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยืน่ 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 



 

 

3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษทัฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
2 วันทาํการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
5.คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซกัรีด ฯลฯ 
6.คาทาํหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
8. (8.1) คาทปิไกดและคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
    (8.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทปิเทาผูใหญ)  
9. คาทัวรชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกต ิ

 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และชาํระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมือ่ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทวัรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณี
ใดทัง้สิน้ เมือ่ออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตผุลใดก็ตาม 
ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 



 

 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถงึ 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้กอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียน
ตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพกั  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมคีาบริการเพิม่เตมิของแตละสนามบิน มฉิะน้ัน บริษทัฯไม
สามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่



 

 

สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมือ่ทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใช
งานได ** 
 
 
 
 



 

 

3.เอกสารสวนตัว 
 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 
 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดย
มีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตองตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดง
ตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบ
สําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู
เดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนุมติัคาํ
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกับความเปนจริง ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิง่ขึ้น 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลกูคาตองทําการย่ืนวซีาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนีดวย
ตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลวทุกกรณี 
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทกุคร้ัง 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส ................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง................................  
     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 
     ที่อยู เลขท่ี ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที ่................................. ถึงวนัที ่.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ..................................................................  
 
 



 

 

EXAMPLE 

 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมคัรผูสมคัรวีซาจีน ดําเนินการเพิม่เติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมคัรวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสาํหรับปร้ิน อยูหนาถดัไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จดุเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษทัฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


