
#16166 ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน 4 วัน 3 คืน แผนดินสีแดง
ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ เลนสกีที่ SUNAC Snow Park บิน
KY
ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน อุทยานนํ้าตกคุนหมิง เก็บสตรอวเบอรรี่สดๆจากไร
แผนดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ เมืองโบราณกวนตู ประตูมาทองไกหยก
วัดหยวนทง เลนสกีหิมะ SONAC SNOW PARK





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย   

Hui Shang
International
Hotel หรือเทียบ
เทา

2 สวนน้ําตกคุนหมิง - สวนสตอเบอร่ี - ตงซวน (หงถูต้ี) - ผืนดินสีแดงตงชวน   
Wang Tong
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 กระเชาข้ึนภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - คุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู - จิน
หมาป้ีจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก)   

Vienna Hotel
(Bai Yun
Road) หรือเทียบ
เทา

4 วัดหยวนทง - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - ลานหิมะ SUNAC
Snow Park - ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿2,500

24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿2,500

29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿2,500

4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿2,500

10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿2,500

17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500



24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500

29 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿2,500

30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿2,500

31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿2,500

7 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สวนน้ําตกคุนหมิง - สวนสตอเบอร่ี - ตงซวน (หงถูตี้) - ผืน
ดินสีแดงตงชวน

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

18.20 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาทเตอรสายการบินคุนหมิงแอรไลน
Kunming Airlines (KY) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกดานเอกสารและการเช็คอินแกทุกทาน

20.00 น. ออกเดินทางสูเมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเท่ียวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง)

00.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย ประเทศจีน (ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที+) ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รับกระเปาสัมภาระและนําทาน
เดินทางเขาสูท่ีพัก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

 คํ่า

 Hui Shang International Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

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

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู อุทยานน้ําตกคุนหมิง แลนดมารกใหมของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางเมือง ซ่ึงเปิด
เมื่อไมนานมาน้ีเป็นท่ีพักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมในหมูนักทองเท่ียว ภายในประกอบไปดวยน้ําตก
ใหญยักษ ท่ีกวางถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5 เมตร เบื้องลางน้ําตกเป็นทะเลสาบ 2 แหง ท่ีมีทางเดินพาดอยู หาก
เดินขึ้นไปบริเวณ Visitor's center จะสามารถชมวิวทะเลสาบกวางเหนือน้ําตกไดอีกดวย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตงชวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หรือท่ีรูจักกันในชื่อ หงถูตี้ ซ่ึงแปลวา แผนดินสี
แดง อยูทางตอนเหนือของนครคุนหมิง มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซอนสีสันสดใสนาสนใจ

ระหวางทางนําทานเย่ียมชม ไรสตรอเบอรี่ ใหทุกทานไดลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร รสชาติหวานฉ่ํา เป็นท่ีชื่นชอบของ
นักทองเท่ียวท่ีมาเยือน รวมถึงยังเป็นผลไมสงออกของประเทศอีกดวย ทานสามารถเลือกซ้ือกลับเป็นของฝาก (ราคาประมาณ
40 หยวนตอกิโลกรัม) (การเย่ียมชมไรสตรอวเบอรรี่ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม แผนดินสีแดงตงชวน ท่ีน่ีมีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไมและพืชผักตามแปลงตาง ๆ เชน ขาวโพด ขาว
โอต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดงซ่ึงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืน ๆ ในเน้ือดิน จึงไดรับการขนานนามวา
เมืองภูเขาเจ็ดสี เกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม เป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมแวะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อมาเยือน (ทิวทัศนเป็นไป
ตามสภาพอากาศและชวงเวลาเพาะปลูก)

สมควรแกเวลาเดินทางสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Wang Tong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

สวนนํ้าตกคุนหมิง

สวนสตอเบอรี่

ตงซวน (หงถูต้ี)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

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

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 กระเชาขึ้นภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - คุนหมิง -
เมืองโบราณกวนตู - จินหมาปจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก)

การเย่ียมชมไรสตรอวเบอรรี่ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณีท่ีผลสตรอวเบอรรี่ไมสามารถเก็บได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆเน่ืองจากไรสตอเบอรี่แหงน้ีไมมีคาเขา และงดการเปล่ียนแปลงหรือทดแทนรายการดังกลาว

 เที่ยง

ผืนดินสีแดงตงชวน บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Wang Tong Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

จากนั้นนําทานสู ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (รวมรถอุทยาน+กระเชา) เขตปกครองตนเองลูชว่ัน เป็นภูเขาหิมะท่ีอยูใกลเมืองคุนหมิ
งมากท่ีสุด มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 4,223 เมตร ใหทานน่ังรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20-30
นาที)

ถึงสถานีกระเชานําทานน่ังกระเชาขึ้นสูดานบนของภูเขาพรอมชมวิวทิวทัศน ในชวงหนาหนาว ระหวางทางเดินจะไดพบกับ
พืชพรรณตามฤดูกาล น้ําของน้ําตกท่ีจับตัวเป็นน้ําแข็งพาดผานหินผาสูงสวยงามแปลกตา ใหทานไดถายภาพเป็นท่ีระลึกกัน
อยางเต็มอ่ิม ในแตละชวงฤดูกาลท่ีน่ีจะมีทิวทัศน ท่ีนาท่ึงแตกตางกันไป ภูเขาหิมะแหงน้ีเท่ียวไดตลอดปี และแตชวงเวลาท่ีมาก็จะ
ไดเห็นทัศนียภาพท่ีแตกตางกัน สีของภูเขาจะเป็นสีเขียวในฤดูใบไมผลิ สีน้ําเงินในฤดูรอน สีทองในฤดูใบไมรวง และขาวนวล
ในฤดูหนาว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นําทานเขาชม เมืองโบราณกวนตู ตั้งอยูชานเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใตของนครคุนหมิง เป็นหน่ึงในเมืองประวัติศาสตร
และมีอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมมากมายบนพ้ืนท่ีกวา 1.5 กิโลเมตร ตึกอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ วัด 6 วัด 7
ศาลา 8 รวมท้ังลานอเนกประสงคใหชาวเมืองและนักทองเท่ียวไดเดินเลนพักผอน ใหทานไดอิสระเท่ียวชมและชอปป้ิงสินคา
มากมายท้ัง เสื้อผา อาหารพ้ืนเมือง ขนม ของฝาก มากมาย

จากนั้นนําทานไปยัง ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ตั้งอยูท่ีจัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุรวม 400 ปี สรางขึ้นใน
สมัยราชวงศหมิง ท่ีน่ีมักมี นักรอง นักแสดง มาทําการแสดงโชวบริเวณน้ีสรางบรรยากาศท่ีครึกครื้น และไมควรลืมแวะเก็บภาพ
ซุมประตูท่ีประดับไฟสีทองอรามโดดเดนอยงามากในชวงค่ํา เป็นจุดเช็คอินท่ีหามพลาด และบริเวณนั้นเองเป็นยานถนนการคาท่ี
เกาแกและคึกคักท่ีสุดของนครคุนหมิง ใหทานไดเพลิดเพลินชอปปิงสินคามากมายท้ังสินคาแบรนดเนมท้ังของจีนและตาง
ประเทศ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร

พักโรงแรม Vienna Hotel (Bai Yun Road) หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว



วันท่ี 4

กระเชาขึ้นภูเขาหิมะเจียวจ่ือ

ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น่ังกระเชาขึ้นสูดานบนของภูเขา ท่ีระดับความสูงกวา 4,223 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
ระหวางน่ังกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิวธรรมชาติอันงดงามขอมณฑลยูนนานจากมุม
สูง

ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ตั้งอยูอําเภอลูชวน ซ่ึงอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง สถานท่ีเท่ียว
แหงใหมของมณฑลยูนนาน ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือนับเป็นแหลงทองเท่ียวแหงใหมท่ีสวยงาม
มากของมณฑลยูนนาน ท่ีนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสธรรมชาติ และดอกไมตามฤดูกาลท่ี
ออกดอกผลิบานเต็มภูเขา หรือบรรยากาศหิมะอันขาวโพลนโดยรอบในหนาหนาว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คุนหมิง

เมืองโบราณกวนตู

จินหมาปจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก)

 บาย

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

เมืองโบราณกวนตู เป็นท้ังแหลงทองเท่ียว สถานท่ีชอปป้ิง เสื้อผา อาหารพ้ืนเมือง รวมท้ัง
อาหารท่ีหลากหลายมีใหเลือกซ้ือมากมาย อีกท้ังยังเป็นลานเอนกประสงคท่ีชาวจีนในนคร
คุณหมิงจะมาเดินเลน ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ
สถาปัตยกรรมของรานคาแบบจีนในสมัยกอน

เป็นถนนคนเดินท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงในคุนหมิง มีจุดเดนคือซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก
ดานหนาถนน ซ่ึงภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจีจนเป็นท่ีมาของชื่อถนนแหงน้ี ซุมของ
ถนนน้ีสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุรวม 400 ปี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร

 Vienna Hotel (Bai Yun Road) หรือเทียบเทา



วัดหยวนทง - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - ลานหิมะ
SUNAC Snow Park - ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารเชาโรงแรม

นําทานเขาชม วัดหยวนทง อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวา 1,200 ปี สรางขึ้นมาตั้งแตสมัย
ราชวงศถัง เป็นวัดท่ีใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพาน
ขามไปสูศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดานหลังวัดเป็นอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซ่ึงพลเอก
เกรียงศักดิ ์ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว

นําทานแวะชอปป้ิง รานบัวหิมะ พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เป็นยาสามัญประจําบาน รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ
ผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร จากนั้นอิสระชอปป้ิง ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาตางๆ รวมถึง
สินคาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ เป็นของฝาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนขามสะพาน

นําทานเดินทางสู ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park ใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี ท่ีน่ีเป็นสนามสกี
หิมะในรมแหงใหมลาสุด!! ของนครคุนหมิงเปิดใหบริการครั้งแรกชวงเดือน ธันวาคม 2562 ใหทานไดสัมผัสหิมะและเก็บ
บรรยากาศเป็นท่ีระลึกกอนจะไปสนุกกับการเลนสกี เพลินเพลินกับกิจกรรมมากมาย (ราคาทัวรรวมคาเขาและคาอุปกรณ หาก
ทานตองการครูฝึกเลนสกีมีคาใชจายเพ่ิม)

17.20 น. ออกเดินทางจากทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุย ประเทศจีน โดยสายการบินคุนหมิงแอรไลน Kunming
Airlines (KY) เท่ียวบินท่ี KY8369 (บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง) (ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที+)

ค่ํา

18.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

วัดหยวนทง

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนขามสะพาน

 บาย



 หมายเหตุ หากทานตองการครูฝึกเลนสกีมีคาใชจายเพ่ิม 150 หยวน ไมรวมอยูในคาทัวร สามารถแจงความประสงคกับหัวหนาทัวรใน
การจางครูฝึกได

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ลานหิมะ SUNAC Snow Park

ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

เป็นลานกิจกรรมหิมะในรมขนาดใหญท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของนครคุ
นหมิง ท่ีน่ีเปิดใหบริการครั้งแรกเมื่อชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ลานกิจกรรมแหงน้ีมี
พ้ืนท่ีกวา 40,000 ตารางเมตร ซ่ึงภายในประกอบไปดวยพ้ืนท่ีนิทรรศการวัฒนธรรมน้ํา
แข็ง พ้ืนท่ีกิจกรรมความบันเทิงบนน้ําแข็ง ลานสโนวบอรด นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับ
ผูเลนทุกระดับ รานอาหาร รานคา และอ่ืนๆ มากมาย

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน, ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน กรณีท่ีทานไมสามารถไปเขาชมรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองตาม
โปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานใบชา รานผาไหม รานหยกหรือจิวเวลรี่ ตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวและสรางรายไดใหทอง
ถิ่นขององคการทองเท่ียวทองถิ่น เน่ืองจากการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวนจากองคการทองเท่ียวทอง
ถิ่น ซ่ึงมีผลทําใหคาทัวรถูกลง ดังนั้นหากทานไมเขาชมรานใดรานหน่ึงท่ีระบุในโปรแกรมขางตนหรือท้ังหมด ยอมสงผลใหคาทัวรแพง
ขึ้น เน่ืองทางทัวรไมไดรับการสนับสนุนคาใชจายท่ีเกิดการเขาชมรานคาฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จําเป็นตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทานนอก
เหนือจากท่ีไดแจงไว

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน
เงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตาง ๆ หรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใช
การประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเขา -
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาตใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด
ๆ ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

รายการทัวรน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดรับการยืนยันท่ีน่ังจากสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทางชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท +คาวีซา (ชําระภายใน 3 วัน มิฉะนั้นท่ีน่ังตัดอัตโนมัติ)

ชวงเทศกาลกรุณาชําระเต็มจํานวน

่ ้



สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ (โหลดไดทานละ 1ใบ)

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงาน ท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศ ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

คาทําวีซาชาวตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเอง

คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ และตางดาว

คาวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท (พาสปอรตไทย และ ไป - กลับพรอมคณะเทานั้น!! )*

** ในกรณีตองย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน**
�  คาใชจายและบริการย่ืนวีซาเด่ียวเขาออก 1 ครั้ง ย่ืนแบบปกติ 4 วันทําการ  ทานละ 1,800 บาท 
�  คาใชจายและบริการย่ืนวีซาเด่ียวเขาออก 1 ครั้ง ย่ืนแบบดวน 2 วันทําการ  ทานละ 3,000 บาท
�  (โปรดจัดเตรียมเอกสารใหพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา และสงเอกสารใหบริษัทอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง ไมนับรวมวันหยุด
เสาร-อาทิตย วันหยุดท่ีสถานทูตประกาศ ซ่ึงเอกสารจะอยูกับสถานทูตไมสามารถดึงเอกสารกลับมาระหวางตรวจพิจารณาได กรณี
ลูกคาสงเอกสารลาชากวากําหนดและมีคาใชจายเพ่ิมเติมจากท่ีระบุ ถือวาผูเดินทางรับทราบและยินยอมชําระคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง)

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียมรวมท้ังทริป 160 หยวน (ประมาณ 800 บาท) /ทาน  (เด็กชําระเทา
ผูใหญ) 

คาทิปหัวหนาทัวรไทยแลวแตความพึงพอใจ
 

วีซา
กรณีย่ืนวีซาแบบกรุป : เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น)

สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขาประเทศไทย สแกนหนาพาสปอรต สีท่ี
ชัดเจน หรือถายจากมือถือ แบบเต็มหนาคูตามตัวอยาง จะตองเห็นรายละเอียดครบถวนชัดเจน ไมตกขอบเลม ไมดํา ไมเบลอ และหาม
ขีดเขียนลงบนหนาหนังสือเดินทางและรูปถายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใด ๆ ท้ังสิ้น มิเชนนั้น เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)

้ ้ ้ ้



รูปถาย รูปสีขนาด 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู ไมย้ิมเห็นฟัน เก็บผมใหเรียบรอย   หามสวมใส
เครื่องประดับใด ๆ เสื้อตองเป็นสีเขม เป็นชุดสุภาพ หามใสเสื้อแขนกุด, เสื้อท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, ชุดหนวยงานราชการ, ชุดครุย

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา

สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปี ตองใชสูติบัตรตัวจริง

สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา

สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา

กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนชื่อ

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางพรอมญาติ

สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปี ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง

สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา

กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนชื่อ

ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือท่ีวาการอําเภอเทานั้น โดยแสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดิน
ทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

 

กรณีย่ืนวีซาเด่ียว : เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น)

หนังสือเดินทางเลมจริง ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเขาประเทศไทย และตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซาและตราเขา - ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   (ตองไมมีการชํารุดใด ๆ ท้ังสิ้น มิเชนนั้นเจาหนาท่ีตรวจคนเขา - ออกเมือง
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)

รูปถาย รูปสีขนาด 2 น้ิว  พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น หนาตรง เห็นหนาชัดเจน เห็นใบหู ค้ิว ไมย้ิมเห็นฟัน เก็บผมใหเรียบรอย หามสวม
ใสเครื่องประดับใด ๆ เสื้อตองเป็นสีเขม เป็นชุดสุภาพ หามใสเสื้อแขนกุด, เสื้อท่ีโชวตั้งแตไหลลงมา, เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม, ชุดหนวย
งานราชการ, ชุดครุย **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น หามถายรูปเองและตองไมใชสติกเกอร
รูปพิมพจากคอมพิวเตอร**

กรอกเอกสารในแบบฟอรมประกอบการย่ืนวีซาทายโปรแกรม กรอกขอมูลเป็นภาษาอังกฤษใหครบถวน เพ่ือผลประโยชนของตัว
ทานเอง โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบพบขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซาเลมท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุม
ตรวจ)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางพรอมบิดาหรือมารดา

สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปี ตองใชสูติบัตรตัวจริง

สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา

สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา

กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนชื่อ

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี เดินทางพรอมญาติ

สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ปี ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง

สําเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานบิดามารดา

กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนชื่อ

ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกใหโดยเขตหรือท่ีวาการอําเภอเทานั้น โดยแสดงความสัมพันธวาเกี่ยวของกับผูเดิน
ทางอยางไร ตองมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

 

โปรดอานรายละเอียดขอมูลท่ีตองทราบสําหรับการย่ืนวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีน

่ ่ ์ ้



1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไม
ทราบลวงหนา

2. วีซาผาน หรือ ไมผาน ขึ้นอยูกับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผูพิจารณาท้ังหมด

3. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาเด่ียว สาวประเภทสอง ดารา นักขาว

•    หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
•    หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวาไปเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น
•    สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นตํ่า 50,000 บาท 
•    สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน 
**กรณี สาวประเภทสอง  ผูเดินทางตองเดินทางมาโชวตัวท่ีสถานทูต**
**กรณี ดารา และนักขาว ไมตองโชวตัว แตหากสถานทูตเรียก ตองมา**

4. เอกสารเรียกเก็บเพ่ิมเติม กรณีขอวีซาของบุคคลท่ีเกิดท่ีจีน, ไตหวัน, ฮองกง, มาเกา

ใบเปล่ียนสัญชาติ / PASSPORT จีนเลมเกา / PASSPORT ไทยเลมเกา ท่ีมีวีซาจีนในเลม / ใบถิ่นท่ีอยู / เอกสารอ่ืน ๆ หากมี
โปรดแนบมาดวย / ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตองไปแจงความท่ีสถานีตํารวจและนําใบแจงความมาประกอบการย่ืนวีซา
** กรณีบุคคลท่ีเกิด จีน / ไตหวัน / ฮองกง / มาเกา   ไมไดใชเวลาย่ืนแค 4 วันทําการ
ใชเวลากี่วันนั้นขึ้นอยูกับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสําหรับย่ืนวีซา**

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

6. ผูถือพาสปอรตประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ ไมสามารถขอวีซาดวนได โดยมีประเทศดังน้ี

ออสเตรีย  เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟินแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซม
เบิรก มอลตา เนเธอรแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด เอสโทเนีย

7. สําหรับทานท่ีเคยเดินทางไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาประเทศจีนได ตองย่ืนวีซาเด่ียว

อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติรกเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหราน / อียิปต / ซีเรีย
/ ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย /  ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอรแดน / โซมา
เรีย

หมายเหตุ

หากเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกในภายหลัง
ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง โปรดทําความระเบียบอยางเครงครัด จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  

แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 02-2450888
 

หมายเหตุ
นโยบายเพ่ือรวมสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง คือรานผลิตภัณฑ บัวหิมะ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในรายการทัวร เน่ืองจากมีผลตอราคาทัวร

ของทางบริษัทฯ หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาลตามท่ีระบุไวในรายการ
ทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองชําระคาชดเชยเพ่ิม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเป็นผูเก็บเงินจาก
ลูกคาโดยตรง 

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด

ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว

หมายเหตุสําคัญ

1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ปิดของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

่ ่ ่



2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น
 

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :

แจงยกเลิก 30 วัน กอนการเดินทาง: คืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง: เก็บมัดจําท้ังหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวรท้ังหมด

แจงยกเลิก 15 วัน กอนวันเดินทาง: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :

แจงยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 60 วัน กอนการเดินทาง: คืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

แจงยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง นอยกวา 60 วัน: เก็บเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ในกรณีชําระคาทัวรเต็มจํานวนแลว แจงยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางนอยกวา 60 วัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวร
ท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีจองทัวรวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดยาวตอเน่ือง และไดมีการแจงยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคา
ทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


