
 

KUNMING YILIANG (4D3N) 
KMG02 KUNMING สยบฟ้าพชิิตซากรุะ 
สายการบิน KUNMING AIRLINES (KY) 

 

 



 

สายการบิน คนุหมิงแอรไ์ลน์ (KY) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
KY8370 BKK(กรงุเทพ) - KMG(คนุหมิง) 21.25 – 00.50 (+1) 
KY8369 KMG(คนุหมิง) - BKK(กรงุเทพ) 17.50 – 20.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – คนุหมิง (-/-/-) 
 
18.20 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 ประตู 9 เคา้ทเ์ตอร ์ U สายการบนิ KUNMING AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หน้าที่ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุย ประเทศจีน โดยสายการบิน Kunming 

Airline เทีย่วบนิที ่KY8370  **ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2.20 ช.ม.** 

DAY 2 
คนุหมิง – หยีเหลียง – หบุเขาซากรุะ – ถํา้จ่ิวเสียง + ล่องเรือ – คนุหมิง (B/ L/ D) 
 
00.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุย ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  



 

พกัท่ี   HUI SHANG INTER HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  เมืองหยีเหลียง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ 

หบุเขาซากรุะ ตัง้อยู่บรเิวณหลงัภูเขาควางหย่วน ซึ่งดงึดูดความสนใจจากนักท่องเทีย่วจํานวนมาก โดย
ในปัจจุบนัมดีอกซากุระมากกว่า 60 สายพนัธุ ์จํานวนมากกว่ามาย ที่บานสะพรัง่ครอบคลุมพื้นที่ขนาด
ใหญ่ นอกจากนี้ยงัเป็นศูนยร์วมของการเพาะพนัธุ์ จําหน่าย และวจิยัค้นคว้าด้านซากุระ และเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วสนัทนาการรวมอยู่ในทีน่ี้ดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูตามอธัยาศยั หมายเหตุ 
: ทัง้นี้การผลบิานมากหรอืน้อยของดอกซากุระขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี ซึง่อยู่ในระหว่าง ต้นเดอืน
มนีาคม-ต้นเดอืนเมษายน กรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บาน หรอืหมดฤดูกาลก่อนกําหนด ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิง์ดรายการท่องเทีย่วอื่นแทน 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ถํา้จ่ิวเสียง เป็นถํ้าหนิงอกหนิยอ้ยที่สวยงามตระการตามาก เป็นถํ้ามหศัจรรย์

ของจนีทีส่วยงามมากและเป็น 1 ใน 10 สถานทีส่ําคญัทางธรรมชาตขิองมณฑลยนูาน ถํ้านี้เกดิจากการกดั
เซาะของภเูขาไฟโบราณ จนเกดิเป็นโพรงถํ้าขนาดยาว 3-4 กโิลเมตรช่วงแรกจะเดนิผ่านไปทางเสน้ทางที่
ขนานไปกบัภูเขาสูง เขา้ชมความงามภายในถํ้าจิ่วเซยีง ที่ประกอบด้วยหนิงอกหนิยอ้ยที่สวยงามรูปร่าง
แปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ นํา
ท่าน ล่องเรือ ชมความงามของหนิงอกหนิยอ้ยรปูรา่งแปลกตาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิในถํ้าแบ่งเป็น 3 
ส่วน ส่วนแรกคอืนัง่เรอืชมความสวยงามของช่องแคบชัง่อนิเสยี ทัง้สองขา้งเป็นหน้าผาทีม่คีวามสูงถงึ 150 
กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถํ้าธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศยัของคนเผ่าน้อยในสมยัก่อน ส่วนที่สามจะ
เป็นถํ้าน้ํา ในถํ้าประกอบดว้ยน้ําตกตวัเมยีและตวัผูอ้ยูด่ว้ยกนั จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ คนุหมิง  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 



 

พกัท่ี   VIENNA HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 3 
สวนหยวนทง ชมซากรุะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านบวัหิมะ (B/ L/ D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนทง เป็นสถานทีเ่หมาะสําหรบัชมซากุระมากทีสุ่ด ซึง่สวนแห่งนี้เชื่อม

กบัสวนสตัวห์ยวนทง และวดัหยวนทง ภายในมตีน้ซากุระทัง้สายพนัธุญ์ีปุ่่ น และสายพนัธุย์นูนานหลายพนั
ต้น และมตี้นไห่ถงัจาํนวนไม่น้อย ยามเมื่อดอกไมบ้าน มองแลว้เหมอืนทุ่งดอกไมท้ีม่เีนื้อที่นับหมื่นตาราง
เมตร มสีชีมพูสลบัสขีาว ซึ่งเป็นภาพสวยงามตระการตาน่าชม ซากุระของสวนหยวนทง มชีื่อเสยีงทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ซึ่งดอกซากุระของสายพนัธุ์ยูนนาน หนึ่งดอกจะมกีลบีดอกซอ้นกนั 7-9 
ชัน้ (มลีกัษณะคลา้ยรม่) และมสีสีนัทีโ่ดดเด่นกว่าดอกซากุระสายพนัธุอ์ื่นๆ จงึเป็นทีด่งึดดูใจอยา่งมาก 

 
 
 
 
 
 
 



 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง 
 นําท่านเดนิทางสู่ ร้านบวัหิมะ ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รูจ้กักนัดใีนชื่อ บวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลศิในด้าน

รกัษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบ้าน จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  เมือง
โบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนี
ในคุณหมงิทุกเพศทุกวยัจะมาเดนิเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพื่อ
เป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นค้ารา้นขายแบบจนีในสมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์
สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นที่ตัง้ของวดัลามะ หรอืวดัธเิบต เมอืงโบราณ
กวนตูส้ะทอ้นใหเ้หน็ชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคุนหมงิทีม่หีลากหลายชาตพินัธุ์ แต่อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง
กลมกลนื 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สก้ีุเหด็  
พกัท่ี   VIENNA HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 4 
OPTION: เท่ียวภเูขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี + กระเช้า) – อิสระช้อปป้ิงหนางผิงเจีย – 
คนุหมิง – กรงุเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 

 
จากนัน้นําทุกท่านเพลดิเพลนิ ช้อปป้ิงหนานผิงเจีย หรอืทีรู่จ้กักนัในอกีชื่อเรยีก ถนนคนเดนิจนิป้ีลู่ ถอืว่า
เป็นถนนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในคุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคุนหมงิ ความพเิศษของสถานทีแ่ห่งนี้คอื 
ตอนกลางของถนนมซีุ้มประตูมา้ทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึง่ภาษาจนีเรยีกว่าจนิหม่าและป้ีจจีงึเอาคําย่อ 
“จินป้ี”มาขนานนามถนนว่าจินป้ีลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” นําทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย 
เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี้ หรอืจะสามารถเดนิเล่นชมทศันียภาพของถนนคนเดนิ
ในเมอืงคุนหมงิ ซมึซบัวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่ในยา่นน้ี  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ขนมจีนข้ามสะพาน 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ คนุหมิงฉางซุย เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

17.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  KUNMING AIRLINES เทีย่วบนิที ่KY8369  
** ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2.20 ช.ม.** 

20.10 น.   เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

************************************************* 
 
 
 
 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน
ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

OPTION 1: สามารถซ้ือ OPTION เสริม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี + กระเช้า) ราคา ท่านละ 
1,000 บาท) 
เขาซซีานหรอืประตูมงักร เป็นส่วนหนึ่งของลทัธเิต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ. 1718-1843 ใหท้่านลอดผ่านประตูมงักร “หลงเหมนิ” 
ซึง่เป็นประตูแห่งความสริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งนี้ ว่ากนัว่าจะประสบความสาํเรจ็ โชคด ี 
**สาํหรบัท่านทีไ่มไ่ดซ้ือ้ OPTION เสรมิ สามารถเดนิเทีย่ว ซือ้ของทีร่ะลกึ จากรา้นคา้บรเิวณใกลเ้คยีง** 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
05-08 มนีาคม 2563 9,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

06-09 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

12-15 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

13-16 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

19-22 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

20-23 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

26-29 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

27-30 มนีาคม 2563 11,999 14,999 14,999 3,500 8,999 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 

02-05 เมษายน 2563 12,999 15,999 15,999 3,500 8,999 

03-06 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 4,500 10,999 

04-07 เมษายน 2563 14,999 17,999 17,999 4,500 10,999 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 



 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** เดก็อายตุํา่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาตเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 
โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นต้องมีผู้เดินทางจาํนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง
ตามจาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบั

ราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผูเ้ดินทาง) ** 

 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พืน้เมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์

ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจาํเป็นต้อง

รบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจ

ของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล

จีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจาํนวนเงิน 

400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 



 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี 

หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด

เทีย่วหนึ่ง  กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Kunming Airline อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระ ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั 

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

สาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข    

   ตามกรมธรรม)์  



 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทําวซี่าชาวต่างชาต ิซึง่ไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร ์1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรบัผู้ถือ

พาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) ชําระพร้อมเงินค่าทวัร ์หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบ

เดีย่ว (4 วนัทาํการ) ท่านละ 1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 
 

หมายเหต ุ 

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บนิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 



 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ทําให้ไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได้ ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเด่ียวย่ืนปกติ 4 วนั ทาํการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่า

ด่วน 2 วนั ทําการ ท่านละ 2,925 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

เท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยื่นวซี่ากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซี่าเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทําวซี่าใกล้
บา้นท่าน  

- สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปใน 24 ประเทศดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6. เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรลีงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

 (ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 

 เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรณุาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาตเกบ็

เต็มจาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่าน

จองวนันี้ กรุณาชําระเงนิใน 2 วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงั

ไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทํา

จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพี

เรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 14 วันทําการ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืน

ค่าใชจ้า่ยใดๆในกรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุทําการของทางบรษิทั 

 

 



 

เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 

 กรณีต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ (ผู้มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษิัทไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องจากการจดัเตรยีม การจดัการนําเที่ยว
ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

 การเดนิทางทีต่้องการนัตมีดัจาํหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่า
กรณใีดๆกต็าม   

 สาํหรบัอตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นต้องมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรอื เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดนิทางสําหรบัประเทศที่ไม่มวีซี่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง
สําหรบัประเทศที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบรษิทักําหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะให้บรกิารและ
ดาํเนินการต่อไป 

 ในกรณทีีล่กูคา้ดาํเนินการยืน่วซ่ีาเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณทีีว่ซี่าไมผ่่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุทําการของทางบรษิทั 

 
 

 



 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทา งบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุ ณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่าน

จาํเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบรษิัทของสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้

เดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชําระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ทําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้



 

กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิัทเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 



 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้) 

•• สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้สาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องทาํการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 



 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้ง

สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั 

สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้

นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาตการทาํงาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไมต่ํา่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ตํา่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      

 

 



 

 หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทาํงานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์

อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,400 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 นํารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นทาํวีซ่า 

 นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 



 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 



 

 

RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


