


1 สนามบินนานาชาติฉางสุย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ พักที่		ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

2 รานหยก	-	รานใบชาจีน	-	ปาหินสือหลินเซี่ย	-	ถํ้า
จิ่วเซียง

พักที่		BOSHENG	HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

3 เขาซีซาน	-	ถํ้าหลงเหมิน	-	ตําหนักทองจินเตี้ยน	-
หางวอลมารท

พักที่		ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

4 วัดหยวนทง	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

20	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 21,799	บาท 21,799	บาท 21,799	บาท 2,500	บาท



ชวงเทีย่ง	-เย็น	
12.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)	ชั้น	4

ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน
15.45	น.	เหินฟาสู	เมืองคุนหมิง	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU	742
18.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติฉางสุย	เมืองคุนหมิง	เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดใน

มณฑลยูนนาน	ไดสมญานามวา	“	นครแหงฤดูใบไมผลิ	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินนาชาติฉางสุย	KUNMING	CHANGSHUI	INTERNATIONAL
AIRPORT	เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมา
นานราว	90	ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นอง
ชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็น
ศูนยกลางการบินขนาดใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่
มีขนาดใหญเป็นอันดับ	4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง	สนามบินผูตง
นครเซี่ยงไฮ	และสนามบินไปหยุนนครกวางโจว	มีพื้นที่รวมราว	260,000
ตร.ม.	เป็นสนามบินระดับมาตรฐาน	4F	สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ
อยางแอรบัส	380	ได	ประกอบดวย	2	รันเวย	ความยาว	4,500	เมตร	และ
4,000	เมตร	(ในอนาคตจะสรางอีก	2	รันเวย	ซึ่งมีความยาว	3,200	เมตร)	อีก
ทั้งถูกออกแบบใหสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารถึง	38	ลานคน	(หากรวม
เฟส	2	จะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง	60	ลานคน)	สินคาและพัสดุ	950,000
ตัน	และเครื่องบินมาตรฐานขึน้-ลง	303,000	ลํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุง
	พักที่		ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานแวะ	รานใบชา	ชิมชาอวูหลง	และชาที่มีชื่อเสียงตางๆ



นําทานเดินทางสู	อุทยานป าหิน	(รวมรถราง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	คนดั้งเดิมได
กลาวไววา	“	หากคุณมา	เยือนคุนหมิงโดยปราศจาก	การชมปาหิน	จะเป็นการเสียเวลาเปลา	”	เพราะแทที่จริง
แลว	ปาหินเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญหน่ึงของมณฑลยูนนาน	ทั้งยังเป็นป าหินที่ใหญที่สุดของโลก	มี
อาณาเขตกวางขวางถึง	40,000	ไร
ชวงบาย	

นําทานเดินทางสู	ถํ้าจิว่เซียง	ชมความงามของหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตา	ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของ
น้ําและการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ	จนทําใหเกิดเป็นโพรงถํ้า	ภายในถํ้าแบงเป็น	3	สวน	สวนแรกคือน่ังเรือ
ชมความสวยงามของชองแคบชั่งอินเสีย	ทั้งสองขางเป็นหนาผาที่มีความสูงถึง	150	เมตร	สวนที่สองจะเป็นถํ้า
ธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยูอาศัยของคนเผานอยในสมัยกอน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

มีพื้นที่12	ตารางกิโลเมตรเป็นแหลงทองเที่ยว	หลักของHuangsongyu
Geoparkประกอบดวยภูเขาตั้งตรงและสูงชันมีลักษณะเหมือนป าหิน	โดยแบง
ออกเป็น	สองสวน	คือป าหินตะวันออก	และป าหินทิศตะวันตก	มีวิวทิวทัศนของ
ป าหินงดงามเมื่อมองดูจากระยะไกล	แตเมื่อพิศดูใกลๆ	ปาหินก็มีรูปลักษณที่
แปลกตานาแปลกใจเชนกัน	ตามหนาผาสูงที่ซอกหินลึกตนสนไซเปรส	จะเกาะ
เกี่ยวราก	แขวนตนและกิ่งใบสวยงามประดับอยูทั่วไป	นําทานแวะชมโรงงาน
ผลิต	ผาไหม	ของจีน	ชม	วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใช
เครื่องจักร	และแรงงานคน	ชมการดึงใยไหมรังแฝด	เพื่อมาทําใส	นวมผาหม
ไหม	ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชมความงามของหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตา	ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของ
น้ําและการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ	จนทําใหเกิดเป็นโพรงถํ้า	ภายในถํ้า
แบงเป็น	3	สวน	สวนแรกคือน่ังเรือชมความสวยงามของชองแคบชั่งอินเสีย	ทั้ง
สองขางเป็นหนาผาที่มีความสูงถึง	150	เมตร	สวนที่สองจะเป็นถํ้าธรรมชาติซึ่ง
เคยเป็นที่อยูอาศัยของคนเผานอยในสมัยกอน	สวนที่สามจะเป็นถํ้าน้ํา	ในถํ้า
ประกอบดวยน้ําตกสามีภรรยา	แปลงนาขั้นบันไดรอยชั้น	ความนาสนใจ
นอกจากรูปรางที่สวยงามของตัวหินแลว	ยังมีการจัดแสงสีสลับไปมา	ทั้งเขียว
แดง	เหลือง	น้ําเงิน	ทําใหในถํ้าจิ่งเซียงกลายเป็นอีกโลกหน่ึงที่อยูใตผืนพิภพ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		BOSHENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เขาซีซาน	ถึงเชิงเขา	นําทาน	น่ังรถราง	สูประตูทางเขา	จากน้ันเดินขึน้บันไดเพื่อขึน้สู

ประตูมังกร	ซึ่งถือกันวาเป็นประตู	แหงโชคลาภและความมั่นคงเป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
โบราณ	ซึ่งกลาวไววาใครไดเดินผานประตูน้ีจะมีโชคลาภเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่	สวยงามของทะเลสาบ
เทียนฉือ

จากน้ันนําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน
ผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
ชวงบาย	

นําทานชม	ตําหนักทองจินเตี้ยน	นับไดวาเป็นตําหนักที่ใหญที่สุดและอนุรักษไดดีที่สุดของจีน	ความงดงาม
และโดดเดนของตําหนักทองทําใหตําหนักทองไดขึน้ชื่อวาเป็น	“สถานที่งดงามของเมืองคุนหมิง”

นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า
ใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพอง	และ
แมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน

จากน้ัน	อิสระชอปป้ิงหางวอลมารท	หรือ	ถนนคนเดิน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	ฝากญาติสนิท	มิตร
สหายกอนกลับ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เขาซีซาน	ตั้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง	29	กิโลเมตร	เป็นสวนหน่ึงของวัดใน
ลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843	บางชวงของเสนทางตองผานอุโมงคหิน
ที่สกัดไวตามไหลเขา	พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้ดวยแรง
ศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	1,000	ปี	การมาเที่ยว
ชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนหมิง	เตียนฉือ	และ
การมา	ลอดประตูมังกร	หลงเหมิน	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	เชื่อกันวา
เป็น	ประตูแหงความสิริมงคล	ซึ่งถาผูใดไดเดินลอดผานประตูแหงน้ี	จะประสบ
แตความสําเร็จโชคดี	ตอนลอดประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย	กอนที่
เราจะเดินผานประตูมังกรน้ี	ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด	เดินผานเขาไป
ก็แตะ	1	ครั้ง	ประตูแหงน้ีตั้งเดนเป็นสงาอยูริมหนาผา

ประตูมังกร	เขาซีซาน	ตั้งหางจากตัวเมือง	29	กิโลเมตร	เป็นสวนหน่ึงของวัด
ในลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843	ผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหลเขา
พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้	ดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่
มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	1,000	ปี	ชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนห
มิง	เตือนฉือ	จากมุมมองจากที่สูง	มาลอดประตูมังกร	หลงเหมิน	ซึ่งสราง	ขึน้ใน
สมัยราชวงศหมิง	เชื่อกันวาเป็น	ประตูแหงความสิริมงคล	ซึ่งถาผูใดไดเดิน
ลอดผานประตูแหงน้ี	จะประสบแตความสําเร็จโชคดี	ประตูแหงน้ีตั้งเดนเป็น
สงาอยูริมหนาผา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารไทย



ตั้งอยูบนภูเขา	หมิงฟ งซาน	ดานทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง	ตําหนักทอง
จินเตี้ยนถูกสรางขึน้ในสมัยราชวงศ	หมิง	และไดรับการบูรณะโดยออง	หวูซัน
กุย	ผูปกครองดินแดนแถบน้ีในสมัยราชวงศชิง	ตําหนักหลังน้ีมีความสูง	6.7
เมตร	กวางและยาว	6.	2	เมตร	สรางขึน้ดวยทองเหลืองทั้งหลัง	น้ําหนัก	กวา
250	ตัน	เป็นสิ่งปลูกสรางทองเหลืองที่ใหญที่สุดของจีน	มีกําแพงและปอมลอม
รอบตําหนักเสมือนกําแพงที่ลอมรอบเมือง	มีกระบี่เจ็ดดาวน้ําหนัก	12	กิโลกรัม
และดาบกายสิทธน้ําหนัก	20	กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวในศาลา

อิสระชอปป้ิง	หางวอลมํารท	หรือ	ถนนคนเดิน	ใหทานได	เลือก	ซื้อสินคาตางๆ
ฝากญาติสนิท	มิตรสหายกอนกลับ	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาพื้นเมืองนานา
ชนิด	ใหทานไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
	พักที่		ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
นําทานนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิ	์ณ	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็น	“วัดที่ใหญที่สุดในนครคุนหมิง”	มีประวัติความเป็นมายา

วนานกวา	1,200	ปี	นําทานนมัสการ	พระพุทธรูปจําลอง	ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
ชวงบาย	
13.30	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU	741
14.35	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ..............

..............................................................................................................................

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นวัดเกาแกที่มีอายุรวม	1,200	ปี	วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ	ถัง	วัด
หยวนทงตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง	จุดเดนของวัดอยูที่อาคารตาง	ๆ	ภายในวัด
จะสรางอยูบริเวณตีนเขา	ซึ่งแตกตางไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสรางไวในที่
สูง	เชน	บนยอดเขาหรือเนินเขา	มีการเลาขานกันวาแตเดิมวัดหยวนทงเป็น
เพียงศาลเจาแมกวนอิม	มีโบถสไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
จําลองที่ทานนายกเกรียงศักดิ	์ชมะนันท	ไดอันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทย	–	จีน	อีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	บริการอาหารชุด	MAC	DONALD	หรือ	KFC	ทานละ	1	ชุด

เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมานานราว	90
ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นองชาวเมืองคุนหมิงอ
ยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็นศูนยกลางการบินขนาด
ใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ
4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา,	รานหยก,	รานผาไหม,	นวดฝาเทา(บัวหิมะ)	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวร
ดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะ
ชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร	แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง)	ครบ	15	ทาน	มีหัวหนา
ทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา
ทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
เงื่อนไขอื่นๆ
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน
2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ

ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน



คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	800	บาท	(ซึ่งตองเดินทางไปและกลับพรอมหมูคณะเทาน้ัน)
-กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	บริษทั	ฯ	มีความจําเป็นตองยื่นวีซาเดี่ยว	(ปกติ	4	วันทําการ)	ตองชําระ

คาสวนตางเพิ่ม	ทานละ	700	บาท)
-	กรณีที่ทานตองการใหยื่นวีซาเดี่ยว	(ปกติ	4	วันทําการ)	ตองชําระคาสวนตางเพิ่ม	ทานละ	700	บาท)
หมายเหตุ	:	ทั้งน้ี	อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
น้ําหนักสัมภาระทานละ	2	ใบ	มีน้ําหนักไมเกิน	23	กิโลกรัมตอใบ	(เทากับ	46	กิโลกรัม)	,	คาประกันวินาศภัยเครื่อง

บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)	คุมครอง

ผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา	70	ปี	ขึน้
ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง

กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ
กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	120	หยวนตอคน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม

และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบ
เสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	2	ใบ	มีพื้นหลังสีฟา	หรือสีขาวเทาน้ัน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทาน้ัน	และตอง

ไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	และไมสวมเสื้อแขนกุดโชวไหล	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	ทานที่
ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง
4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอและแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	และสําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)
-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมพอหรือแม	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	,สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จด

ทะเบียน)	,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดง
ความสัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	และตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน
และ



-	เด็กอายุตํ่ ากวา18ปี	เดินทางพรอมญาติ	ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส	(ในกรณีที่จดทะเบียน)
,สําเนาบัตรประชาชน	,	สําเนาทะเบียนบาน	ของพอและแม	,	หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ	โดยแสดงความ
สัมพันธวา	เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร	ตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม	ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทาน้ัน
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	ใบเปลี่ยนชื่อ	หรือ	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
-	ในกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	5	ปี	ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี

ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
8.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
9.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
10.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรั	บผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห
11.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	(กรุณาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษทัฯ)
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก

ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)	
*การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก
ครั้ง



กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเปา/ไมมีราคาเด็ก	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มี
การปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว

1	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
2	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน	เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
4	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปที่มีการการันตีคา

มัดจําที่พักโดยตรง			หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได		รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


