
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KY103: Kunming Cherry Blossom 4วนั3คนื 
 เทศกาลชมดอกซากุระ ทีห่บุเขาซากุระ และหยวนทงซนั 1 ปีมคีร ัง้เดยีว 

สวนน า้ตกคุนหมงิ น า้ตกฝีมอืมนุษยใ์หญท่สีุดในเอเชยี 

นมสัการองคจ์ าลองพระพุทธรปูพระพุทธชนิราช วดัหยวนทง วดัเก่าแก่อายพุนัปี 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคุนหมงิ 2 คนื, ป่าหนิ 1 คนื 

เมนูสุดพเิศษ สุกีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้  

บนิตรง โดยสายการบนิ Kunming Airlines 

*คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่วซี่า* 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

11-14 ม.ีค.63 9,888 12,888  

Infant 

5,000 ฿ 

*ไมร่วมคา่วซี่า* 

4,500 20 

13-16 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 
18-21 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 
20-23 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 
25-28 ม.ีค.63 9,888 12,888 4,500 20 

 

 



 
 
 

วนัแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ -   คุนหมงิ  

18.30 น.   พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สายการบนิ คุนหมิง

แอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

21.25 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   เทีย่วบนิที ่KY8370 

ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัที่สอง: อ าเภอหยี่เหลยีง-หุบเขาซากุระ-สวนป่าหนิเล็ก & ป่าหนิด า  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                          

00.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนาน 

มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพื้นท ีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูง

เหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภูีมิอากาศที่

เย็นสบายตลอดทั ้งปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกินไปแลว้ สิง่ท ีม่ ีเสน่หด์ึงดูดนักท่องเท ีย่วก็คอืธรรมชาติท ี่

สวยงาม หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่านสู่โรงแรมทีพั่ก 
 

                       พกัที ่เมอืงคุนหมงิ: HUI SHANG INTER HOTEL (4*) หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

เดนิทางสู่ อ าเภอหยีเ่หลียง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ช.ม.) น าท่านชืน่ชมความงดงามของ 

หุ บ เข า ซ า กุ ร ะ  ท ี่ ด อ ก ซ ากุ ร ะ จ ะผ ลิบ า น ส ะ พ ร่ังเ ป็ น สีช ม พู ส วย ง าม ทั่ วทั ้ ง หุ บ เข า 

หมายเหตุ: ดอกซากุระจะบานช่วง 5 มี.ค.-5 เม.ย. ของทุกปี ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ หาก ณ วัน

เดนิทางดอกซากุระยังไม่บาน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ สวนป่าหนิเล็ก & ป่าหนิด า ชมหินรูปร่างต่างๆ ทีม่มีาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2-3 รอ้ย

ลา้นปี ซึง่สมัยก่อนเป็นเพียงหนิปูนทีอ่ยู่ใตผ้นืน ้าครัน้เวลาผ่านไปความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตไิดท้ าให ้

เปลอืกโลกเกดิการดันตัวสูงขึน้ จงึกลายเป็น “ป่าหนิ” ท ีผุ่ดขึน้เหนอืพื้นดนิ และแทบไม่น่าเชือ่เลยว่า การ

กัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมาจะสามารถท าใหห้นิท ีว่่าแกร่งแปรเปลีย่นรูปร่างไป มองดูเหมือนปราสาท 

เหมอืนเจดยี์ เหมอืนเห็ด แลว้แต่การจนิตนาการ 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

                       พกัที ่ป่าหนิ: ZI ZHU YUAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั   

 
 

วนัที่สาม: คุนหมงิ-วดัหยวนทง-สวนหยวนทงซนั+ชมดอกซากุระ 

   OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan    อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าท่านเดนิทางกลับสู่ คุนหมงิ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)  

 น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ท ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็น

อารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม

กลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปด

เหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐาน

พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรยีงศักดิ ์

ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชิญไป

ประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี ้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนทงซนั สถานทีช่มดอกซากุระ 

ภายในสวนมตีน้ซากุระทัง้พันธุญ์ีปุ่่นและพันธุยู์นนานหลายพัน

ตน้ พรอ้มตน้ไห่ถังจ านวนไม่นอ้ย ยามดอกไมบ้าน มองแลว้

เหมอืนทอ้งทุ่งดอกไมท้ ีม่เีนือ้ท ีนั่บหมืน่ตารางเมตร สชีมพูสลับสขีาว เป็นภาพทีส่วยงามตระการตา มกีาร

ปลูกซากุระในสวนหยวนทงซันเมือ่ทศวรรษ 1950 นับเป็นซากุระทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยทีสุ่ดในจีน 

ช่วงเดอืนมนีาคม การไปชมดอกซากุระท ีส่วนหยวนทงซันกลายเป็นประเพณีท ีป่ฏิบัตสิบืทอดกันมาตลอด

ของชาวคุนหมงิ โดยเฉพาะ ในวันสตรสีากล 8 มนีาคม ดูเหมอืนว่า ชาวคุนหมงิทัง้เมอืงพากันหล่ังไหลไป

ยังสวนแห่งนี ้กลายเป็นภาพคลืน่มนุษย์มุ่งสู่ทอ้งทุ่งดอกไม ้เมือ่ปี 1963 นักเขยีนสารคดที ีม่ชีือ่เสยีงคอื หลี ่

ไห่เถยีนไดเ้ขยีนสารคดเีรือ่ง "คลืน่ดอกไม"้ ลงในหนังสอืพิมพ์เหรนิหมนิรเึป้า โดยบรรยายถงึสภาพทีช่าว

คุนหมงิไปชมดอกซากุระ ท าใหด้อกซากุระของสวนหยวนทงซันมชีือ่เสยีงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

มากขึน้ ซึง่ทุกปี สวนหยวนทงซันก็จะจัดเทศกาลชมดอกซากุระ  หมายเหตุ: ดอกซากุระจะบานช่วง 5 
ม.ีค.-5 เม.ย. ของทุกปี ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ หาก ณ วันเดนิทางดอกซากุระยังไม่บาน ทางบรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 

 

แวะ รา้นบวัหมิะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยา

นวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรอืท ีรู่จั้กกันดีในชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณ

เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากนัน้แวะชม หยกจีน 

ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตว์มงคล

ทีม่ชีือ่เสยีง   



 
 

OPTION: โชวน์กยูงDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ย

ยูนนานตั้งแต่อดีต,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลี่ผงิ (Yang Liping) หนึง่ในนัก

เตน้ที่มชีื่อเสียงที่สุดของจนี ใหท้่านไดช้มอลังการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและ

เสยีงดนตรปีระกอบสไตลยู์นนาน  

 

 

 

 

 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

                       พกัที ่เมอืงคุนหมงิ: LONG WAY HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที่สี ่: สวนน า้ตกคุนหมงิ- ซุม้ประตูมา้ทอง-ซุม้ประตูไกห่ยก 

   คุนหมงิ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ          อาหารเช้า,เที่ยง,---                                                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าท่านชม สวนน ้าตกคุนหมงิ (Kunming Water fall Park) แลนดม์ารค์ใหม่ของคุนหมงิ ถอืเป็น

น ้าตกฝีมอื มนุษย์ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี มคีวามสูงกว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจุีดประสงคใ์น

การสรา้งหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ผันน ้ากว่า 10 ลา้นลูกบาศก์ฟุตจากแม่น ้า Niulan ทอ้งถ ิ่นไปสู่ทะเลสาบ 

Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนียั้งช่วยป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บ

น ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ าคัญโครงการยังไดก้่อสรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ 

ใหผู้ค้นมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม หรอื รา้นยางพารา จากนัน้ใหท้่าน อิสระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ ีสุ่ด

ของเมอืงคุนหมงิ ซึง่ม ีซุ้มประตูมา้ทอง และ ซุ้มประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหมา่ และ ป้ีจี จน



 
 

เป็นทีม่าของชื่อถนนแห่งนี ้โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ใน

ถนนย่านการคา้แห่งนี ้เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและต่างประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อัญมณี

ชัน้เยี่ยม รา้นเครือ่งดื่ม รา้นอาหารพื้นเมอืง และรา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ นอกจากนียั้งมสีิ่งอ านวยความ

สะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย  น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานคุนหมงิ  

17.50 น.  เดนิทางกลับสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Kunming Airlines  เทีย่วบนิที ่KY8369                             

ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

สิ่งทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพิเศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเท ีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงใหนั้กท่องเท ีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิช่น บัวหมิะ, หยก, 

ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึเรยีนใหก้ับ

นักท่องเท ีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึ้นอยู่กับความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรือไม่เขา้รา้นสินคา้พื้นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้

ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถ ิ่น

จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยู่กับดุลยพินจิและการพิจารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ื้อ

ในสนิคา้นั ้นๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนั ้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสินคา้ และ

คุณภาพของสนิคา้ท ีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ท่านจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้ก่อนออกจากรา้นคา้ทุกครัง้ 
 

-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกต๋ัวภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบิน 

(ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลิกเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยู ่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรือ

เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืน

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรูป หรอื สแกนสีหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอียดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ ไมต่ดิแสงไฟ/แฟลช หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.รูปถา่ยสีพืน้หลงัสีขาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถ่ายไดเ้ลย *หา้มใส่เส ือ้สขีาวและเครื่องประดับในการถ่ายรูป*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เล่มจรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิ

เอง ณ วันเดนิทาง   หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทีส่่งชือ่ใหเ้ราท าวซ่ีาเท่านัน้!!รับผดิชอบกรณีท ีท่่านลมื หรอื น าหนังสอื

เดนิทางมาผดิเล่ม 

หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ท ีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง 

จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้

กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกับทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ออกเดนิทางข ัน้ต ่า  15ทา่น หากเดนิทางต ่ากวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมงิ(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  

2.ค่าโรงแรมทีพั่ก (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคู่และเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.ค่าอาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก ์ 

5.ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.ค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรสาร  

ค่าทวีช่ีองพิเศษ ค่ามนิบิาร ์ค่าซักรดี ฯลฯ 

2.ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ป    ทา่นละ 1,500 บาท 

3.1 คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบเดีย่วทางบรษิทัฯยืน่ให ้  ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

--(ค่าวซ่ีาเดีย่ว1,700+ค่าบรกิารในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

3.2 คา่วซี่าจนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

--(ค่าวซ่ีาเดีย่วแบบด่วน 3,000+ค่าบรกิารในการยื่น 500) ไม่รวมเก็บเอกสาร-- 

4.ค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรสาร  

5.ค่าทวีช่ีองพิเศษ ค่ามนิบิาร ์ค่าซักรดี ฯลฯ 

6.ค่าท าหนังสอืเดนิทางและวซ่ีาชาวต่างชาต ิและ ต่างดา้ว 

7.ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระค่าน ้าหนัก

กระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

8. (8.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

    (8.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสียคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

9. คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ



 
 
 
 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัลว่งหน้า 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ัดมสีทิธิยกเล ิกการจัดหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเคร ือ่งบ ินเป็นราคาแบบซ ื้อขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ ีร่ะบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านั้น เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เล ือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกต๋ัวไปแลว้ในกรณีท ีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเท ีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง 

และอาจมค่ีาบรกิารเพิ่มเตมิของแต่ละสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกันภัย ท ีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเท ีย่ว 

ตาม พ.ร.บ. การท่องเท ีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรม

ของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้

ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 



 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ประเทศจนี (China) 

กรุณาจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ โดยผูส้มคัรไมต่อ้งแสดงตวัและสแกนลายนิว้มอื 

1.หนงัสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันทีม่ ีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดนิทางกลับ

มาถงึประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เล่มเก่า เคยไดรั้บวซ่ีาจนี กรุณาถ่ายส าเนาหนา้พาสปอรต์เล่มเก่า และส าเนาหนา้วี

ซ่าจนี จัดส่งใหก้ับทางบรษัิทฯ ** 
 

2.รูปถา่ย รูปสีหนา้ตรง ฉากหลงัสีขาวเทา่น ัน้ ขนาด 2x2นิว้ หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจตุัรสั  

จ านวนทา่นละ 2 ใบ >>รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน<< 

หา้มตกแต่งรูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใส่เครือ่งประดับ, หา้มใส่คอนแทคเลนส,์ หา้มเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายตอ้งเปิดให ้

เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรือใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.เอกสารส่วนตวั 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสูตบัิตร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบจดทะเบยีนสมรส (ของบดิาและมารดา) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสูตบัิตร (ของเด็ก) 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (ของบดิาและมารดา) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ของบดิาและมารดา) 
 - หนังสอืยินยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยินยอมใหบุ้ตร
เดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่
สาม พรอ้มกับยินยอมสนับสนุนค่าใชจ่้ายการเดินทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตาม
หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี
นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่
เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท ีท่ ีรั่บ
ยื่นวซ่ีา กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว 
4.เงือ่นไขและแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่ประเทศจนี 
 เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซ่ีา และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ขอ้มูลส่วนตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจริง 
ท่านอาจถูกปฏเิสธวซ่ีา หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพิจารณาเอกสารล่าชา้มากยิ่งขึน้ 
5.กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(ลูกคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เดีย่วดว้ยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกับทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 



 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศอนิเดยีเป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
 หากถูกปฏเิสธวซ่ีา และมคีวามประสงคท์ ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ทุกครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXAMPLE 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซี่าประเทศจนี (China) 
ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 4 วนัท าการ 

กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนใ์นการยื่นวซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 

2. ทีอ่ยู่ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณยี์............... 

3. ทีอ่ยู่พ านักปัจจุบัน กรณไีม่ตรงกับส าเนาทะเบยีนบา้น 

................................................................................................................................ รหสัไปรษณยี์............... 

4.โทรศัพทม์อืถอื ...............................  บา้น ............................  อเีมลแ์อดเดรส ................................................ 

5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบยีน)      หย่ารา้ง    หมา้ย           อ ืน่ๆ (โปรดระบุ) .......... 

6.ชือ่-สกุล คู่สมรส ...................................................... เบอร์โทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

7.ชือ่-สกุล บุตร (ถา้ม)ี ................................................. เบอร์โทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

8.ชือ่-สกุล บดิา .......................................................... เบอร์โทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

9.ชือ่-สกุล มารดา .......................................................... เบอร์โทรศัพท.์......................... อาชพี........................... 

10.อาชพีปัจจุบัน (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ)์ ........................................... ต าแหน่ง................................  

     ชือ่ บริษัท/รา้นคา้/โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย ................................................................................................. 

     ทีอ่ยู่ เลขที ่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ....................................... 

     อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหสัไปรษณยี์ .............. เบอร์โทรศัพท.์.................... 

11.ท่านเคยไดรั้บวซี่า ประเทศจนี หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที ่ ................................. ถงึวันที ่ .....................................  

12.ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่า ประเทศจนี หรือไม่ 

    ไม่เคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลทีท่่านถูกปฎเิสธวซี่า ..................................................................  

 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มสี่วนเก ีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้น ีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางทีค่อย

ใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  

 

** เอกสารเพิม่เตมิ ** 

ขอความร่วมมอืผูส้มัครผูส้มัครวซี่าจนี ด าเนนิการเพิม่เตมิ ดังน ี ้  

 1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวซี่าจนี หนา้ที4่ (Application Chinese visa) 

 

 

 

 

  

      ** ไฟลเ์อกสารส าหรับปริ้น อยู่หนา้ถัดไป ** 

 2.เซ็นชือ่ใหเ้หมอืนกับหนา้พาสปอร์ตเพยีง 1 จุดเท่านัน้ 

 3.จัดส่งใหบ้ริษัทฯ พรอ้มเอกสารทีใ่ชย้ื่นวซี่า รูปถ่าย และพาสปอร์ต 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


