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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง  
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการ

บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋า

ทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  
20.55 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
00.30 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า 

"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง คุนหมิง – หลัวผิง – น้้าตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า) – ซิงยี่   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง ระหว่างทางท่านจะได้พบ

กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางของหินรูปทรงมหัศจรรย์และนาขั้นบันไดที่สวยงาม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

มีนาคมของทุกปี ระหว่างจะได้ชมดอกคาโนลานับล้าน ๆ ดอก คล้ายกับการน้าพรมสีเหลืองมาปูทับไปทุก

อณูตลอดเส้นทาง 
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ น้้าตกจิ่วหลง (น้้าตกเก้ามังกร) คือ 1 ใน 6 แห่งของ

น้ําตกที่สวยที่สุดของจีน โดยการจัดอันดับของ Chaina National Geography Magazin  ตั้งอยู่ที่มณฑลยูนนาน มีส่วน

ที่กว้างที่สุดของนํ้าตก 112 เมตร และสูง 56 เมตร และเสียงของนํ้าตกยังดังไปไกลถึง 2 กม. (รวมน่ังรถราง) จากนั้น

นําท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่ เมืองตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจวบนที่ราบสงูหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสีซึ่งที่ราบสูงแห่ง

นี้มีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบหมดภาคไต้ตอนกลางทั้งหมด เป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์แห่งหน่ึงของโลก   
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารนาํทา่นเดินทางกลับที่พัก   
 พักที่ซิงยี ่ ที่พกั SHI DA FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม หุบเหวน้้าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง) - ป่าภูเขาหม่ืนยอด (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่องทะเลสาบ

ว่านฟง  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม หุบเหวน้้าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ หรือ 

"หุบผาแห่งสายน้้าร้อยสาย" จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของประเทศจีน อยู่ห่างจากเมืองซิ่งยี่ประมาณ 

15 กิโลเมตร เป็นหุบเหวน้ําตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส

ได้ หุบเหวน้ําตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกของ

มณฑลยูนนาน สถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็น หุบเหวหินปูน ที่แม่น้ําหม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่า

ภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตรมีความสูงประมาณเกือบ 200 เมตร มี

น้ําตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจานี้ยังมี เสน่ห์ของหินงอก หินย้อย มอส เฟิร์น เกาะกันแน่นพราว ถ้า
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ฤดูน้ําน้อยก็คล้ายกับ มีน้ําตกทีลอจ่อ นับพันสายเรียงราย อยู่ในหุบเขา ถ้าฤดูน้ํามากก็คล้ ายมีน้ําตกทีลอซูนับร้อยๆ 

สาย เรียงรายสุดแนวผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องต่ืนตะลึงในความมหัศจรรย์   
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํท่านสู ่ป่าภูเขาหม่ืนยอด (ว่านฟงหลิน) ชมความยิ่งใหญ่ของ

ขุนเขารูปปิรามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา 

พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน้ําที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว (รวมนั่งรถแบตเตอรี่)  และในช่วง

เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคมของทุกปี จะได้ชมดอกคาโนลานับล้าน ๆ ดอก คล้ายกับการน้าพรมสีเหลืองมาปู

ทับไปทุกอณูของภูเขาหม่ืนยอด สวยสะกดหัวใจสุด ๆ ซึ่งดอกคาโนลาจะบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามไปทั่วทั้ง

หุบเขา ยิ่งมองยิ่งตะลึงในความสวยงามของดอกไม้เหลืองทองที่ชูช่อเบ่งบานบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มอง

ไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย จากนั้นนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีก

บรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ   
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารนาํทา่นเดินทางกลับที่พัก   
 พักที่ซิงยี ่ ที่พกั SHI DA FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ อุทยานน้้าตกหวงกว่อซู่ – สะพานเทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้้าเทียนชิง – ป่าหินน้้า – น้้าตกเต่าโพถาง 

– น้้าตกหวงกว่อซู่ (รวมบันไดเล่ือน)    

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาํทา่นเดินทางสู่อทุยานน้้าตกหวงกว่อซู่ น้ําตกที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศจีน สูง 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของน้ําตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้าํตกที่

สามารถชมววิได้ทั้งจากทั้งด้านหน้าและดา้นหลังน้าํตก เป็นอีกความงามทีธ่รรมชาติได้บรรจงไว้ให ้ น้ําตกหวง กว่อซู ่

ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหศัจรรยช์มไดท้ั้งด้านหน้าและดา้นหลัง ฟองของน้ํา

ใสกระจายดจุดังสาํลี ยามกลางวันจะเกดิสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ําตกมีหลายชั้นจะเป็นน้าํตกซอ้น

น้ําตก ถ้าํสุ่ยเหลียน ถ้ําที่อยูด่้านหลังของนํ้าตก และมีน้าํตกลูกอยู่ด้านในถํ้าอีกที ซึ่งใชเ้ป็นสถานที่ถา่ยทาํภาพยนตร์

เรื่องไซอิ๋ว เดินผา่นม่านน้าํตก ชมสายน้าํที่ตกยอ้ยผา่นหนา้ท่านประดุจม่านผืนใหญ่  
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํทา่นสู่ เทียนชิงเฉียว หรือสะพานข้ามดวงดาว เดินสะพาน

ข้ามดาว ชม สวนปา่หินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนแม่น้ําใต้ดิน หินกอ้นที่นาํมาเรยีงเป็นสะพานจะระบวุันเดือนปี 

ค้นหาก้อนหนิที่ตรงกบัวันเดือนปีเกิดของทา่นให้เจอแลว้อธษิฐานขอพรกับดวงดาว  นําทา่นชมถ้้าเทียนชิง และ

สะพานฟ้า จากนั้นชม น้้าตกป่าหินน้้า ให้ท่านชมป่าหินที่ตั้งอยู่ในนํ้า ในสมยัหลายรอ้ยปีก่อนปา่หินยังคงจมอยู่ใต้น้าํ

มาเป็นเวลากว่าพันป ี และเปลือกโลกได้เคลือ่นตัวดันให้ปา่หินผุดขึ้นมาจากใต้น้ํา ทา่นจะไดช้มป่าหินที่มีเอกลกัษณ์

ของกุ้ยโจว จนไดร้ับขนามนามวา่ “ถ้าจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของป่าหินต้องไปยูนนาน แต่ถ้าจะดคูวาม

งดงามของป่าหินต้องมาดูที่กุ้ยโจว” นาํทา่นชม น้้าตกโต่วโพถาง เป็นน้ําตกที่เกิดจากแม่น้ําสายเดียวกันกบัน้ําตก

หวงกวอ่ซู ่ โดยน้าํตกที่ตกลงมาจากหนา้ผาลาดชัน มีลกัษณะเหมือนกับผ้ามา่นขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีนกัท่องเที่ยว

เดินทางมาเที่ยวชมเป็นจาํนวนมาก  
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร สมควรแก่เวลานาํทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก   
 พักที่หวงกว่อซู ่ ที่พกั GALAXY INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่ห้า หวงกว่อซู่ – คุนหมิง – ศูนย์สมุนไพรจีน – ผ้าไหม –  สวนน้้าตก – ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง    
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เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองคุนหมิง ผ่านชม

เส้นทางทีส่วยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ 

ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟัง

การวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนน้้าตก “Kunming Waterfall Park” 

สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแหง่น้ีเปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แลว้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พกัผ่อน

หย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall 
Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ําตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง 

ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ําตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร 

ถือเป็นน้ําตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอนัดับของเอเชียเลยก็ว่าได้  จากนั้นพาท่านช้อปป้ิงสินค้าที่ตลาดกลางคืน ให้ท่าน

เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกและเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนย่านใจกลางเมืองคุนหมิง สมควรแก่เวลานําท่าน

เข้าที่พัก 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด)   หลังอาหารน้าท่านเข้าสู่ที่พัก  

พักที่คุนหมิง ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก วัดหยวนทง –หยกหรือยางพารา– กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 

ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ 

ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา 

มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ 

ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทําลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัย

ราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ 

ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวดัพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของ

ไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย นําท่านแวะชม ร้านหยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญ

มณีล้ําค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี 

อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค  หรือ ผลิตภัณฑ์

ยางพาราเพื่อสุขภาพ  ให้ท่านเลือกเป็นของฝาก 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   หลังอาหาร สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบินเมือง

คุนหมิง 
18.35 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2583*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

*** ออกเดินทางขั้นต่้า  15 ท่าน หากเดินทางต่้ากว่าก้าหนด มีความจ้าเป็นทีต่้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรบัเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  
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อัตราค่าบรกิาร ***บริษทัฯมีประกันอุบัตเิหตทุ่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)*** 

 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเด็ก *** พักเดี่ยว 

11-16, 13-18 ม.ค.62  18,999.- 

4,900.- 

21-26 ก.พ., 24 ก.พ.-1 มี.ค.,7-12, 21-26 มี.ค. 62 19,999.- 

 
รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบวัหิมะ-หยก-ผ้าไหมหรือยางพาราเพื่อสุขภาพ 

เพื่อโปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน้าเสนอประมาณ 60-90 นาที ** 
 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทกุครั้ง หาก

ไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท้าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  
ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

 
เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ ยวตามรายการ ซ่ึง

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ 

ขอความกรุณาให้ท่านช้าระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซ่ีงได้รับการ

สนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ 
ข้อควรระวัง ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปล่ียนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  

กรณทีี่เดินทางไม่ได้ทางบรษิัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดินทาง 

 
อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พัก         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
*** ค่าน้้าหนักกระเปา๋ ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น้้าหนักเกิน กรณุาช้าระค่าใช้จ่ายส่วนน้้าหนักทีเ่กินเอง *** 
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อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท หรือแบบวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท) 
-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 180 หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจ้าท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา

รันตีค่ามัดจําที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พั กโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
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เอกสารส้าหรับยื่นวีซ่าจีน 10 วันท้าการ ยื่นวีซ่ากรุ๊ป  

1. ส้าเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากพื้นหลังสีขาว (ขอส่งเป็นไฟล์ภาพจากมือถือ ดังรูปตัวอย่าง)  

 
 

เอกสารส้าหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันท้าการ ยื่นที่สถานฑตูจีนที่เมืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อก้าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่

เครื่องประดับ  
    ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ท้างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท้างาน 

อัตราค่าวีซ่าดว่น ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมส้าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายัง

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่น

ใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริษัท

ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   
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หมายเหตุ 

-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาที่นั่งราคาพเิศษ เมื่อออกตัว๋แล้วไม่สามารถน้ามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเดก็ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก้าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการ

บินก้าหนด 
-บริษัทขอสงวนสทิธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มผีู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรอืเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย

การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทีย่วบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ทีท่ําให้มิสามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนคา่ใชจ้่ายเป็นกรณตีามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกค่าบริการ  
บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 
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