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 น ัง่กระเชา้ขึน้ สมัผสัมหศัจรรยแ์หง่ความงาม “ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่”  

 เพลดิเพลนิ ชม ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี ่

 ชม มหศัจรรย ์ภเูขาเจ็ดส ีและผนืแผน่ดนิสแีดงตงชวน 

 ชม ดอกซากรุะบาน 

 ชม ชมดอกทวิลปิ 

 น ัง่กระเชา้ ชม วดัหยวนทง ประตมูงักร (เขาซซีาน)  

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทกุคนื !!!! 

 ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเทา่น ัน้ ++++ รา้นแชเ่ทา้บวัหมิะ++++ 

 ราคาทวัร ์รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้ 

 

การนัต ี

10 คนออก

เดนิทาง !!! 
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หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ-์มนีาคม 2563 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ
23.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์ Shandong Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ย

ทา่นจัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

วนัที ่2 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิคุนหมงิ-เมอืงตงชวน-ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี-่แผน่ดนิ

แดงตงชวน -ทุง่ดอกมสัตารด์ 
03.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ  Shandong Airlines เทีย่วบนิที ่SC8886  

05.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฉิางสุย่ เมอืงคุนหมงิ เมืองหลวงและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

มณฑลยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน เมอืงชนบททีม่คีวามสงบ 
ความสวยงามที่ธรรมชาต ิและมนุษย์ไดร้ังสรรค์ไว  ้(ใช ้

เวลาเดนิทาง 2 ชม.) ท่านแวะชม ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่สดๆ ให ้
ทา่นไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่ของชาวจนี ชมวธิกีารปลกู การดแูล
รักษาผลสตรอเบอร์รี่ และใหท้่านอสิระเลือกเก็บสตรอเบอรร์ี่ 
และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (2) 

 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 

สนามบนิหมงิฉางซุ่ย (คุนหมงิ) – เมอืงตงชวน- ไรส่ตรอ

เบอรร์ี ่– แผน่ดนิแดงตงชวน – ทุง่ดอกมสัตารด์ 

( SC8886 : 03.00-05.55 ) 

   
WANG TONG 

HOTEL 

4* Stars or Similar 

3 

ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี)่ – วดั

หยวนทง – ชมดอกซากุระบาน - ชอ้ปป้ิงอสิระถนนคน

เดนิ    

YI SHANG 

HOTEL 

4* Stars or Similar 

4 

เมอืงโบราณกวนตู ้– ชมดอกทวิลปิ – ภูเขาซซีานประตู

มงักร (รถแบตเตอรี+่กระเชา้) - สนามบนิคนุหมงิ 

(SC8885 : 01.15+1-01.40+1) 

  
 

 

5 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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น าท่านเดนิทางสู ่แผน่ดนิแดงตงชวน สถานทีด่ั่งดนิแดนสวรรค ์คอื ทุ่งเพาะปลูกแบบขัน้บันได
หลากส ีมฉีากหลังเป็นภูเขาหมิะเจีย้วจือ่และหมูบ่า้นเล็กๆ ชมทวิทัศน์อันสวยงาม ตน้ไมเ้ซยีนทีย่นื
เด่นตระการอยู่บนยอดเนินเขาอยู่เพียงตน้เดยีวและทุ่งดอกไมน้านาพันธุห์ลากส ีท าใหเ้กดิสสีรร
มากมายของดอกไมต้ัดกับพืน้ดนิสแีดงเขม้สลับกบัสทีอ้งฟ้าสฟ้ีาใส  ตงซวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิ์
ทีรู่จ้ักกนัในหมูนั่กถา่ยรูปชาวจนีและทั่วโลกต่างยกยอ่งใหเ้ป็นจดุทีม่ภีมูทิัศนส์วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่
ของประเทศจนีฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี 

 

น าท่านชมดนิแดนความงดงามของ ทุง่ดอกมสัตารด์ สเีหลอืงอร่ามไปทั่วขนุเขา กลายเป็นความ
ภาคภูมใิจทีต่อ้งการอยากใหค้นทั่วโลกไดรู้จ้ักถา้พูดถงึความยิง่ใหญ่ของทุ่งดอกมัสตารด์ที่ เมอืง
โหลวผงิแลว้ ก็ตอ้งบอกยิง่ใหญ่สดุลกูหลููกตาทเีดยีว ทัง้ทอ้งทุ่งไร่นา ขนุเขา จะแลดูเป็นสเีหลอืง
ไปหมด ดว้ยเนื้อแทข้องทุ่ง ดอกมัสตารด์ หรอื ดอกอิ๊วใชฮ่ัว  นัน้คอืดอกน ้ามันทีน่ าไปสกัดเป็นน ้า
มันพืชทีใ่ชบ้รโิภคในเมอืงโหลวผงิและเมอืงใกลเ้คยีงส่วนยอดอ่อนก็น าไปท าอาหารได ้รสชาตกิ็ 
ใกลเ้คยีงกบัผักกวางตุง้ 

    
 

 

 

 

 

 

 

       
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 

ทีพ่กั  WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่3 ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมกระเชา้+รถแบตเตอรี)่ – วดัหยวนทง – ชมดอก

ซากรุะบาน - ชอ้ปป้ิงอสิระถนนคนเดนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ น าท่านน่ังรถของอุทยาน จากนัน้ น่ังกระเชา้ ขึน้สู่ดา้นบน
ของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า 4,223 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  (5) 

เดนิทางกลับสู่ คุนหมงิ น าท่านเดนิทางเขา้ชม 

วดัหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของ
มณฑลยูนนานตั ้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น
อารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิ
อายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่น
สวยงามกลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพาน
ขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัด
เป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะ
นันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิ
ไปประดษิฐานไว ้ณ ทีวั่ดหยวนทงแหง่น้ี  

จากนัน้น าท่านสู ่เขาหยวนทง ชมดอกซากุระบาน สะพังไปทั่ว สวนหยวนทงซนั (สวนภูเขา
หยวนทง) เป็นสถานที่เหมาะส าหรับชมดอกซากุระมากที่สุด ซึง่สวนแห่งน้ีเชือ่มกับสวนสัตว์
หยวนทงและวัดหยวนทง ภายในสวนมตีน้ซากุระทัง้พันธุญ์ีปุ่่ นและพันธุย์ูนนานหลายพันตน้ ยาม
ดอกไมบ้านในเน้ือทีนั่บหมืน่ตารางเมตร สชีมพูสลับสขีาว เป็นภาพทีส่วยงามตระการตาน่าชม มี
การปลูกซากรุะในสวนหยวนทงซันเมือ่ทศวรรษ 1950 นับเป็นซากุระทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุและสวย
ทีส่ดุในจนี ชว่งเดอืนมนีาคม การไปชมดอกซากรุะทีส่วนหยวนทงซนักลายเป็นประเพณีทีป่ฏบิัตสิบื
ทอดกนัมาตลอดของชาวคุนหมงิ อยา่พลาดชมดอกซากรุะสายพันธุข์องยูนนาน หนึง่ดอกจะมกีลบี
ซอ้นกัน 7-9ชัน้ (มลีักษณะรูปทรงคลา้ยกับร่ม) และมสีสีันทีโ่ดดเด่นมากกว่าดอกซากรุะสายพันธุ์
อืน่ ๆ ดังนัน้ จงึเป็นทีด่งึดดูใจชา่ง ถา่ยภาพไดเ้ป็นจ านวนมาก  

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิ มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย 
สามารถเดนิเทีย่วไดท้ัง้กลางวันและกลางคนื 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (6) 

ทีพ่กั  YI SHANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที ่4 เมอืงโบราณกวนตู-้ชมดอกทวิลปิ-ภูเขาซซีานประตูมงักร(รถแบตเตอรี+่

กระเชา้) - สนามบนิคนุหมงิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (7)  

น าท่านสู่ย่านการคา้ของ เมืองโบราณกวนตู ้ 
จากนัน้น่ังกระเชา้ขึน้สู่ดา้นบนของภูเขา เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 
แหล่งซอ้ปป้ิง เสื้อผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และ
ลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัย
จะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบ
เมืองโบราณ ที่สรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้ร า้นขายแบบจีนใน 
สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็น
เจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็น
ทีต่ัง้ของวัดลามะ หรือวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตู ้
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สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิทีม่ีหลากหลายชาตพิันธ ์แต่อยู่ร่วมกันได ้
อย่างกลมกลนื จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชม ดอกทวิลปิ บานสะพรั่งแจกความสดในเต็ม
ทอ้งทุ่ง โดยท่านไม่ตอ้งไปไกลถลึยุโรป ใหท้่านไดเ้พลดิกับการถ่ายรูปและชืน่ชมความงามของ
ดอกทวิลปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  (8) 

น าท่านเดนิทางสู่  เขาซซีาน หรอื ประตู
ม งักร  ระยะทางห่างจากตั ว เมือง  29 
กโิลเมตร ประตูมังกรเป็นสว่นหนึง่ของวัดใน
ลัทธเิต๋า สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 น า
ท่านลอดผ่านประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่ง
สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ และเป็นทีเ่ชือ่
กันว่าเป็น ประตูแห่งความสริมิงคล มคีวาม
เชือ่หนึง่วา่ถา้หากผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผา่นประตู
มังกรแห่งน้ีจะประสบแต่ความส าเร็จและ
โชคดี ประตูหลงเหมินตัง้เด่นเป็นสง่าบน
หนา้ผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งท่าน
สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน ทวิทัศน์บนเขาซซีานเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขยีว
ขจ ีชมอโุมงคท์ีส่กดัไวต้ามไหล่เขาพรอ้มชมศาลเจา้และวัดจนีลัทธเิต๋า ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธา
ของชาวบา้น 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (9) 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ 
 

วนัที ่5 กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

01.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่SC8885 
  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชม.) 
 
01.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.....................      
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โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 250 หยวน (หรอื 1,250 บาท)/ทรปิ 

(ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหต.ุ.. การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่ม่ได ้

เกีย่วขอ้งกบับรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดร้ับไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรือจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรือไม่ไดร้ับความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน้  บรษัิทฯ ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรท์ัง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 
 

เงือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

(มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ)*** 
 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว  

จา่ยเพิม่ 

6-10 ก.พ. 63 18,999.- 3,900.- 

7-11 ก.พ. 63 18,999.- 3,900.- 

13-17 ก.พ. 63 18,999.- 3,900.- 

14-18 ก.พ. 63 17,999.- 3,900.- 

20-24 ก.พ. 63 17,999.- 3,900.- 

21-25 ก.พ. 63 17,999.- 3,900.- 

5-9  ม.ีค. 63 17,999.- 3,900.- 

6-10  ม.ีค. 63 18,999.- 3,900.- 

12-16  ม.ีค. 63 18,999.- 3,900.- 

13-17  ม.ีค. 63 17,999.- 3,900.- 

19-23  ม.ีค. 63 17,999.- 3,900.- 

20-24  ม.ีค. 63 16,999.- 3,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
✓ คา่ตั วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( หอ้งพักได ้2 ท่าน ในกรณีที่เดนิทางดว้ยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัด

หอ้งพักใหท้า่นแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้า่น 1 เตยีง ) 
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ายการทัวรร์ะบ ุ
✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ายการทัวรร์ะบุ 
✓ คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

✓ คา่วซี่าเขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมูค่ณะ หรอื Group Visa on arrival ** วซี่าแบบหมูค่ณะ ตอ้งไป-

กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้ 
กรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซีา่ไดทุ้กกรณี ลูกคา้ทีม่วีซีา่จนีอยู่แลว้ไม่สามารถหักคนืค่าวซีา่ได ้

และทางบรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลูกคา้ทีม่วีซีา่จนีแลว้ ทุกกรณี** กรณีลูกคา้มวีซี่า

แลว้ กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

✓ กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นละ 20 กโิลกรัม 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 กรุณาเตรยีมค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ รวม 250 หยวน หรอื 1,250 บาท ต่อคน (เด็กช าระทปิเท่า

ผูใ้หญ)่ ไมร่วมคา่ของหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพงึพอใจ 

 ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง  จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกให ้
ภายหลัง ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 

 

เง ือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืท ัง้หมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) 

พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 
2. ส่งหนังสอืเดนิทางตัวจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวขอ้ดา้นล่าง) และ

เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณียืน่ดว่น 3 วนัท า

การ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 1,500 บาท (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้) 

3. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 20 วนั (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ) 

 

เง ือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ างวดแรก ทา่นละ 10,000.- บาท ขึน้อยูก่บัโปรแกรมทัวรท์ีท่่าน

เลอืกจอง หากท่านยกเลกิหลังการช าระค่ามัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืค่ามัดจ าใหท้่านในทุกกรณี 
แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 20 วัน หากทา่นยกเลกิหลังการช าระค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ไม่สามารถคนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิ์
แทนได ้โดยเสยีค่าใชจ้่ายบางสว่นเพิม่ เชน่ ค่าวซีา่ส าหรับผูท้ีม่าแทนท่าน และค่าเปลีย่นชือ่ทีต่อ้งจ่ายใหก้บั
สาการบนิ 

3. เมือ่ท่านเลอืกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลือ่นการเดนิทางได ้
หรือเปลีย่นโปรแกรมทัวรไ์ด ้การเลือ่นหรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ท่ากับการยกเลกิทัวร์ ซึง่ทางบรษัิทฯ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวร ์หรอืเงนิมัดจ าทัวรใ์หท้า่นได ้
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เอกสารในการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ 

วซีา่กรุป๊ (ตอ้งเรยีงแถวเขา้พรอ้มกนัท ัง้กรุป๊ตอนเขา้ ตม. จนี) 
 
 
 
(ราคาใหมป่รบัใชต้ ัง้แต ่15 มนีาคม 
62  
เป็นตน้ไป ประกาศจากสถานทตูจนี) 
 
วซีา่เดยีวแบบปกต ิ4 วันท าการไมนั่บรวม
เสาร ์– อาทติย ์และวันหยดุของสถานทตู
จนี เขา้ – ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีมกีารประกาศยกเลกิวซิา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถ

ยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการเก็บคา่วซีา่เพิม่เตมิจากราคาทัวร ์วซีา่เดยีวทา่นละ 1,950 บาท สว่น
เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการยืน่ กรณุาสอบถามทางบรษัิทฯ 

*ลกูคา้ทีเ่คยไป อนิเดยี/ ตรุก/ี ปากสีถาน หรอื กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊

ได ้จะตอ้งเป็นวซีา่เดีย่วเทา่น ัน้ 

กรณีลกูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่เดีย่ว คา่วซีา่เดีย่ว 1,700 บาท/ทา่น (ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่ 4-7 วนัท าการ) 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ขอสงวนสทิธิไ์มอ่อกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ 

2-3 สปัดาหก์อ่นวันเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่คนืเงนิค่าบริ
การทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



PCN03-SC PRO CHINA คนุหมิง ภเูขาหมิะเจีย้วจื่อ ตงชวน ทุง่มสัตารด์ 5D2N 
5. รายการทัวรน์ี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดร้ับการยนืยันทีน่ั่ง

จากสายการบนิ และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหาสถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

9. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่จากท่าน  เฉพาะกรณีทีท่่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้น
จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เชน่ รา้นบัวหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไขม่กุ ตาม
นโยบายส่งเสรมิการท่องเที่ยวและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ขององคก์ารท่องเที่ยวทอ้งถิน่ เพราะการเขา้ชม
รา้นคา้เหล่าน้ีจะไดร้ับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบางส่วนจากองคก์ารท่องเทีย่วทอ้งถิน่ ซึง่มผีลท าใหค้่าทัวร์ที่
ทา่นจา่ยถกูลง  ดังนัน้หากทา่นไมเ่ขา้ชมรา้นใดรา้นหนึง่ หรอืทัง้หมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทัวรแ์พงขึน้เน่ืองทางทัวร์
ไม่ไดร้ับการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึง่ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บค่าทัวรเ์พิม่จาก
ทา่น  

10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งซือ้ตั วโดยสารรถทัวร ์หรือเครื่องบนิภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิท ฯ พรอ้มขอค ายืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รือไม่ มเิช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

• หนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุหากนับจากวันทีต่อ้งใช ้

เดนิทางจนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปท าเลม่ใหมท่ันท ี
• หนังสอืเดนิทางทีช่ ารุด หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สี่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เชน่ หนา้แรกทีม่รีูป

และรายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็น
รายละเอยีดไดค้รบถว้น หนา้ในเล่มหนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึ่ง
ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางช ารดุทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

หมายเหตุ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยังผลใหผู้เ้ดนิทางไม่สามารถเดนิทาง

ตามก าหนดได ้ กรุณาสง่หนังสอืเดนิทางเล่มจรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์
เขา้ ออกประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้่านทีส่นามบนิในวันเดนทาง ส าหรับท่านผู ้
เดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอกีครัง้กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ ว่า
ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ช ารุด บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ หากหนังสอืเดนิทางของท่านมีปัญหา
ดังกลา่วจนท าใหท้า่นเดนิทางไมไ่ด ้
 

โปรแกรมทวัรด์งักลา่ว ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเทา่น ัน้ !!! กรณีไมต่อ้งการลงรา้น ลกูคา้ตอ้ง

จา่ยเงนิเพิม่ ทา่นละ 500 บาทคะ่ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


