
#15158 ทัวรจีน คุนหมิง 5 วัน 2 คืน ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ผืน
ดินสีแดงตงชวน บิน SC
ทัวรจีน คุนหมิง ไรสตรอเบอรี่คุนหมิง ถํ้าไซอ๋ิว วัดหยวนทง อุทยานนํ้าตกคุนห
มิง ซุมประตูมาทอง ซุมประตูไกหยก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย - คุนหมิง - ลูเฉียน - กระเชาข้ึนภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ภูเขาหิมะ
เจียวจื่อ   

Wang
Tong
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตงซวน (หงถูต้ี) - ผืนดินสีแดงตงชวน - คุนหมิง - สวนสตอเบอร่ี - ถ้ําไซอิ๋ว   
Yi Shang
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - วัดหยวนทง - สวนน้ําตกคุนหมิง - จินหมาป้ี
จีฟาง (ถนนมาทองไกหยก) - ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 ฿19,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿3,500

18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 ฿20,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿3,500

20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 ฿21,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿3,500

25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 ฿22,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿3,500

30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ฿24,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿4,500

1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66 ฿22,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿3,500

8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66 ฿20,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿3,500

15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66 ฿21,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿3,500

20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66 ฿21,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿3,500

26 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66 ฿21,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย - คุนหมิง - ลูเฉียน - กระเชาขึ้น
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร สายการ
บิน LUCKY AIR โดยมีเจาหนาท่ีของทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและชวยทานจัดการดานเอกสาร และสัมภาระในการการ
เดินทางจนเป็นท่ีเรียบรอย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.00 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Shandong Airlines เท่ียวบินท่ี SC8886

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ได
สมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เวลาท่ีจีนเร็วกวาไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของทาน เพ่ือใหตรงตามเวลานัดหมาย

เดินทางถึง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงไดชื่อวาเป็นเมืองแหงฤดูใบไมผลิ
ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุม
นอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และสิ่งท่ีมีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไมรอนหรือหนาวจนเกินไป หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองลูเฉียน ท่ีตั้งของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) อยูทางภาคเหนือของเมืองคุนห
มิง ระหวางการเดินทางทานสามารถชมวิวทิวทัศนไดตลอด 2 ขางทาง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร

้ ่ ่ ่ ้



เดินทางสู ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) แหลงทองเท่ียวแหลงใหม นําทานขึ้นรถประจําทางของทางอุทยาน
(20 นาที) ตอดวยน่ังกระเชาขึ้นไปดานบน ใหทานไดเดินตอบนทางเดินไมท่ีไดจัดวางไวอยางดี สูจุดท่ีเดนท่ีสุดในการชมวิว
ทิวทัศนของภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ คือจุดยอดของภูเขา ท่ีระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ําทะเล)

จากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ใหทุกทานพักผอนอยางอิสระตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สุกี้เห็ด

พักท่ี Wang Tong Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

คุนหมิง

ลูเฉียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานแหงใหมท่ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ 25 กม. เปิดใหบริการแกพ่ีนองชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2555 ท่ีผานมา เป็นศูนยกลางการบินขนาดใหญท่ีไดรับการ
อนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับท่ี 11 (ปี 2549
- 2553) และเป็นสนามบินท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากทาอากาศยานกรุง
ปักกิ่ง

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนประชากรประมาณ
3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000 คนท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยูริม
ฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือดานทิศเหนือ เน่ืองจากมีอากาศอบอุนตลอดท้ังปี จึงถูกขนานนาม
วา "นครแหงฤดูใบไมผลิ"

เป็นเมืองท่ีอยูทางภาคเหนือของนครคุนหมิง ติดกับมณฑลเสฉวนทางเหนือ ในอดีตเป็น
ศูนยกลางการปกครองการคาและการขนสงของมณฑลแถบน้ี เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของภูเขา
หิมะเจ้ียวจ่ือ ภูเขาท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของมณฑลยูนนาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาขึ้นภูเขาหิมะเจียวจ่ือ บาย

น่ังกระเชาขึ้นสูดานบนของภูเขา ท่ีระดับความสูงกวา 4,223 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
ระหวางน่ังกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิวธรรมชาติอันงดงามขอมณฑลยูนนานจากมุม
สูง



วันท่ี 3 ตงซวน (หงถูตี้) - ผืนดินสีแดงตงชวน - คุนหมิง - สวนสตอเบ
อร่ี - ถ้ําไซอ๋ิว

ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ
ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ตั้งอยูอําเภอลูชวน ซ่ึงอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง สถานท่ีเท่ียว
แหงใหมของมณฑลยูนนาน ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือนับเป็นแหลงทองเท่ียวแหงใหมท่ีสวยงาม
มากของมณฑลยูนนาน ท่ีนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสธรรมชาติ และดอกไมตามฤดูกาลท่ี
ออกดอกผลิบานเต็มภูเขา หรือบรรยากาศหิมะอันขาวโพลนโดยรอบในหนาหนาว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู สุกี้เห็ด

 Wang Tong Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางชม เมืองตงชวน ดวยท่ีตั้งอยู ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ําทะเล อากาศเย็นสบาย ผืน
ดิน แหงน้ีอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุตางๆ โดยเฉพาะแรเหล็กท่ีมีอยูมาก ทําใหดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ําตาล จึง เป็นท่ีมา
ของ ผืนดินสีแดงตง

ชวน ชมทิวทัศนอันงดงาม แผนดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเขม ตัดสลับกับ ดอกไมหลากสีสันในทองทุงไรนา
เกษตรกร ท่ีเพาะปลูกพืชไรแตกตางกันไปในแตละฤดู เมื่อมองไกลๆ หุบเขาและไรนาจะเต็มไปดวยสีสันตางๆนานาของ ดอกไม
บานครอบคลุม ตั้งแตยอดเขาไลเลียงลงมาเป็นชั้นๆ โอนเอนลอลมเลนเป็นระลอกคล่ืนสวยงามเหนือคําบรรยาย

นําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวาง ทางชมวิวทิวทัศนอันสวยงามสองขางทาง ผาน
ชมวิถีชีวิตของชนกลุมนอยท่ี ปลูกพืชเกษตรกรรมนานาชนิด ทุงไรอันกวางใหญ สวยงาม

แวะชม ไรสตรอเบอรี่คุนหมิง ใหทุกทานเพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถํ้าไซอ๋ิว ตั้งอยูในเมืองคุนหมิง หางจากใจกลางเมืองใชเวลาเพียง 30-40 นาทีถํ้าน้ีในอดีตสมัยรา
ชวงศหมิง ไดรับการขนามนามวา เป็นถํ้าท่ีแปลกประหลาดอันดับ 1 ภายมีคาสตหินปูนงอกโดยธรรมชาติถ าไซอ๋ิวแบงออกเป็น
หลายหองโถง เชน ถํ้าไซอ๋ิว ถํ้ากวนอิม ทาความเสียวกับ สะพานแกว สูงกวา 20 เมตรจากระดับน้ําทะเล นอกจากน้ียังมีเครื่อง
เลน เชน สไลเดอร ไดเวลาอันสมควร

นําทานสนุกกับการลงสไลเดอร ใชเวลาเพียง 1-2 นาทีก็สามารถลงมารถดานลาง
หมายเหตุ หากทานใดไมสะดวกลงสไลเดอรสามารถเดินลงไดตามปกติ แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืน คาใชจายใดๆท้ัง

สิ้น เน่ืองจากราคารวมอยูกับคาเขาถํ้าอยูแลว

จากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ใหทุกทานพักผอนอยางอิสระตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

พักท่ี Yi Shang Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - วัดหยวนทง - สวนน้ําตกคุ
นหมิง - จินหมาปจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก) - ทาอากาศยานคุ
นหมิงฉางสุย

ตงซวน (หงถูต้ี)

ผืนดินสีแดงตงชวน

คุนหมิง

สวนสตอเบอรี่

เมืองตงซวน หรือหงถูตี้ แปลวาแผนดินสีแดง เป็นอําเภอท่ีอยูในเขตปกครองของจังหวัด
คุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับ
ซับซอน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก และดอกไมนานาพันธุ
ตงซวน เป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวมักแวะมาถายรูป เน่ืองจากมีภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกแหง
หน่ึงของมณฑลยูนนาน

Dongchuan Red Land หรือ ผืนดินสีแดงตงชวน หุบเขาหลากสีท่ีสรางความตื่นตะลึง
ใหกับผูมาเยือนไดในครั้งแรก โดยหุบเขาแหงน้ีตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน (Dongchuan)
อยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ของจีน โดยพ้ืนท่ีสวนใหญ
อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2600 ฟุต

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนประชากรประมาณ
3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000 คนท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยูริม
ฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือดานทิศเหนือ เน่ืองจากมีอากาศอบอุนตลอดท้ังปี จึงถูกขนานนาม
วา "นครแหงฤดูใบไมผลิ"

สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถํ้าไซอิ๋ว บาย

ตั้งอยูในเมืองคุนหมิง หางจากใจกลางเมืองใชเวลาเพียง 30-40 นาที ถํ้าน้ีในอดีตสมัยรา
ชวงศหมิง ไดรับการขนามนามวา เป็นถํ้าท่ีแปลกประหลาดอันดับ 1 ภายมีคาสตหินปูน
งอกโดยธรรมชาติ ถํ้าไซอ๋ิวแบงออกเป็นหลายหองโถง เชน ถํ้าไซอ๋ิว ถํ้ากวนอิม นอกจาก
น้ียังมีเครื่องเลน เชน สไลเดอร ฯลฯ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Yi Shang Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมดวย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเปาฝ ูถังผลิตยาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองจีน

จากนั้นนําทานสู วัดหยวนทง เป็นวัดเกาแกท่ีมีอายุรวม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ ถังวัดหยวนทงตั้งอยู
ใจกลางเมืองคุนหมิง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ รานอาหาร

จากนั้นนําทานชม ชม อุทยานน้ําตกคุนหมิง ท่ีสรางตั้งแตปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลานหยวน(ประมาณ 5,500 ลาน
บาท) เพ่ือนําน้ําแมน้ําหนิวหลันเจียงเขาสูทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกวาง 400 เมตร สูง12.5 เมตร

อิสระชอปป้ิงท่ี ถนนคนเดิน ท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองคุนหมิง ซ่ึงมี ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจิน
หมาและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของชื่อถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ปี สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนน
ยานการคาแหงน้ี เป็นแหลงเสื้อผาแบรนดเนมท้ังของจีนและตางประเทศ รวมท้ังเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเย่ียม รานเครื่องด่ืม
รานอาหารพ้ืนเมือง และรานขายของท่ีระลึก ฯลฯ

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิง เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

วัดหยวนทง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

เป็นวัดเกาแกท่ีมีอายุรวม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ ถัง วัดหยวนทง
ตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเดนของวัดอยูท่ีอาคารตาง ๆ ภายในวัดจะสรางอยูบริเวณ
ตีนเขา ซ่ึงแตกตางไปจากวัดท่ัวไปของจีนท่ีมักสรางไวในท่ีสูง เชน บนยอดเขาหรือเนิน
เขา มีการเลาขานกันวาแตเดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจาแมกวนอิม มีโบถสไทยอัน
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองท่ีทานนายกเกรียงศักดิ ์ชมะนันท ไดอันเชิญมา
จากจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทย – จีน อีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนนํ้าตกคุนหมิง บาย

ท่ีน่ีเป็นแลนดมารคใหมใจกลางเมืองคุนหมิง ซ่ึงถือวาไดรับความนิยมอยางมากเมื่อไดเปิด
ตัวขึ้น เพราะสวนสาธารณะแหงน้ีใชเวลาในการสรางกวา 3 ปี ซ่ึงภายในสวนสาธารณะ
แหงน้ีก็มีไฮไลทท่ีพลาดไมไดก็คือ น้ําตก และ ทะเลสาบท่ีมีถึง 2 แหง ถือวาเป็นธรรมชาติ
ท่ีสรางสรรคดวยฝีมือมนุษยท่ีย่ิงใหญท่ีสุดอีกอยางหน่ึง สวนน้ําตกแหงน้ีมีขนาดใหญ มี
ความกวางกวา 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทําใหสวนสาธารณะแหงน้ีได
ชื่อวาเป็นน้ําตกฝีมือมนุษยท่ียาวท่ีสุดของเอเชียเลยก็วาได



วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

จินหมาปจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก)

ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

เป็นถนนคนเดินท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงในคุนหมิง มีจุดเดนคือซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก
ดานหนาถนน ซ่ึงภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจีจนเป็นท่ีมาของชื่อถนนแหงน้ี ซุมของ
ถนนน้ีสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุรวม 400 ปี

เป็นทาอากาศยานแหงใหมท่ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ 25 กม. เปิดใหบริการแกพ่ีนองชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2555 ท่ีผานมา เป็นศูนยกลางการบินขนาดใหญท่ีไดรับการ
อนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับท่ี 11 (ปี 2549
- 2553) และเป็นสนามบินท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากทาอากาศยานกรุง
ปักกิ่ง

 กิจกรรม เชา

01.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เท่ียวบินท่ี SC8885 (ใชระยะเวลาในการ
บินประมาณ 2.25 ชม.)

01.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมคืนเงินคาบริการท่ีทานไดชําระ
ไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดิน
ทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

5. รายการทัวรน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดรับการยืนยันท่ีน่ังจากสายการบิน
และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

7. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน เฉพาะกรณีท่ีทานไมสามารถไปเขาชมรานจําหนายสินคาพ้ืนเมือง
ตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานหยก รานผาไหม รานใบชา และรานไขมุก ตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวและสรางรายได
ใหทองถิ่นขององคการทองเท่ียวทองถิ่น เพราะการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวนจากองคการทองเท่ียว
ทองถิ่น ซ่ึงมีผลทําใหคาทัวรท่ีทานจายถูกลง  ดังนั้นหากทานไมเขาชมรานใดรานหน่ึง หรือท้ังหมดยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้น เน่ือง
ทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายท่ีเกิดการเขาชมรานคาฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ ตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทาน 

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองซ้ือตั๋วโดยสารรถทัวร หรือเครื่องบินภายในประเทศลวงหนา กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ พรอมขอ
คํายืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิเชนนั้นทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

การชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท หรือท้ังหมด + คาวีซา (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พรอมสงสําเนา

หนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และเอกสารท่ีใหกรอกทาย
โปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย กอนเดินทาง 15 วัน

3. ชําระสวนท่ีเหลือ กอนเดินทาง 30 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง 

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ หองพักละ 2-3 ทาน (ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามท่ีรายการระบุ

คาอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีรายการทัวรระบุ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

กระเปาเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซากรุป เขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (สงเอกสารมาท่ีบริษัท 5 วันทําการกอนวันเดินทาง (กรณีท่ีทางสถาน

ทูตมีการปรับราคาคาวีซา ทางบริษัทขอปรับเปล่ียนคาวีซาตามประกาศการเปล่ียนท่ีสถานทูตกําหนด) กรุณาเผื่อเวลาในการสงเอกสาร
ใหทางบริษัทจัดเตรียมเพ่ือย่ืนวีซาดวย
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กรณีตองการย่ืนวีซาเด่ียว เขาประเทศจีน คาวีซา แบบย่ืนธรรมดา ทานละ 1,700 บาท (สงเอกสารมาท่ีบริษัท 10 วันทําการ กอน
วันเดินทาง) // วีซาเด่ียว แบบย่ืนดวน ทานละ 3,000 บาท (สงเอกสารมาท่ีบริษัท 5 วันทําการ ในการย่ืนดวนใชเวลา 2 วัน แตทาง
บริษัท ตองการไดรับเอกสารลูกคากอน เพ่ือดําเนินการเตรียมเอกสารกอนการย่ืนวีซาจริง) กรุณาเผื่อเวลาในการสงเอกสารใหกับทาง
บริษัทเพ่ือย่ืนวีซาดวย

คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ

คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

คาทิปของหัวหนาทัวรไทย 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)

คา VAT 7% หักภาษี ณ ท่ีจาย 3% ในกรณีท่ีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ท่ี
จาย จากยอดขายจริงท้ังหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง 

คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 1,500 บาท จากราคาคาทัวรปกติ

วีซา
เอกสารในการย่ืนวีซากรุป

1. สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน (ตองชัดเจนเทานั้น ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถาย
ใหติดท้ัง 2 หนา ดังตัวอยาง)

2. สแกนรูปถาย 2 น้ิว ใหมีขนาดเทารูปจริง และชัดเจน สงใหทางบริษัทฯ เพ่ือใชประกอบการย่ืนวีซา

เอกสารในการย่ืนวีซาเด่ียว (สําหรับทานท่ีตองการย่ืนเด่ียว)

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของทานได

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูป จํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น!! 
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเป็นรอย, หามเป้ือน, หามย้ิม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว (หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม

สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับ
ทุกชนิด เชน ตางหู สรอย กิป๊ติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นตน 

รูปตองเห็นค้ิว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปิดหนา

รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 

ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

4.  เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบ เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง) 

5.  กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม  
สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปี ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง

สําเนาทะเบียนสมรสพอแม

สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม 

กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนชื่อ

เดินทางพรอมญาติ 
สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปี ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

สําเนาทะเบียนสมรสพอแม

สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม 

กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนชื่อ

ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทานั้น

6.  ผูเดินทางท่ีชื่อเป็นชาย แตรูปราง หนาตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น 
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2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น

3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท

4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน

5. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับย่ืนวีซาท่ีศูนยย่ืนวีซาจีนในวันย่ืนวีซา

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี
1) ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน หากไมไดทํางานใน

ประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

2) หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น

3) สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท

4) กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ีเจาหนาท่ีฝายขาย)

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได 
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก

ฟินแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทาง จะ
ตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการย่ืนวีซา

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 7-10
วันทําการ (กอนออกเดินทาง)

10.โปรดทําความเขาใจ ศูนยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต
และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา  

11. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย

หนังสือเดินทางท่ีไมสามารถใชเดินทางได 

หนังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีใกลจะหมดอายุ หากนับจากวันท่ีตองใชเดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทําเลมใหมทันที

หนังสือเดินทางท่ีชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีมีสวนใดสวนหน่ึงขาดหายหรือชํารุด เชน หนาแรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผู
เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือหมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลม
หนังสือเดินทางขาดหายท้ังหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหน่ึงในเลมจนไมสามารถเปิดดูรายละเอียดได ลวนถือวาเป็น
หนังสือเดินทางชํารุดท่ีไมสามารถใชเดินทางได 

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจยังผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทางตามกําหนดได  กรุณา
สงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดยเจาหนาท่ี
จะคืนหนังสือเดินทางใหทานท่ีสนามบินในวันเดินทาง สําหรับทานผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวันเดินทาง
กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ หาก
หนังสือเดินทางของทานมีปัญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น คนละ 1,500 บาท/ทริป/ทาน สวนคาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 300 บาท/ทริป/

ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ)

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ นับจากวันเดินทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจอง และขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จาก หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
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สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ การจําหนายสินคาประเภทขนม ของฝากของไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวรเป็นกิจกรรมสวนตัวท่ีไมไดเกี่ยวของกับบริษัท
ทัวรแตประการใด การอุดหนุนสินคาเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของทาน  หากเกิดกรณีสินคาท่ีไดรับไมตรงกับท่ีสั่งไว
หรือจํานวนสินคาไมตรงกับทีสั่ง หรือไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอไกดผูขายโดยตรง หรือผานหัวหนาทัวรเทานั้น  บริษัทฯ ไมมี
สวนเกี่ยวของใด ๆ กับการจําหนายขนมบนรถของไกดและหัวหนาทัวรท้ังสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการรับเปล่ียนหรือคืน
สินคาแทนไกดทองถิ่นในทุกกรณี

เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจงใหทราบกอนจองทุกครั้ง (มิฉะนั้นทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ)

กรณีคณะออกเดินทางได 

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ขอสงวนสิทธิไ์มออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบ 2-3 สัปดาหกอนวันเดินทาง
 

การยกเลิก
1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 5,000.- บาท ขึ้นอยูกับโปรแกรมทัวรท่ีทานเลือกจอง หากทาน

ยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ ์
แทนได โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ

2. ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืน
คาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิแ์ทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพ่ิม เชน
คาวีซาสําหรับผูท่ีมาแทนทาน และคาเปล่ียนชื่อท่ีตองจายใหกับสาการบิน

3. เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทานไมสามรถเล่ือนการเดินทางได หรือเปล่ียนโปรแกรม
ทัวรได การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทัวรเทากับการยกเลิกทัวร ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรใหทาน
ได
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


