
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 

พเีรียดเดียวเท่าน้ัน !! 
ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด เมืองหลวัผงิ 1 ปีมีคร้ังเดียว !! 
➢ ชมวัดผานหลง เป็นหน่ึงในวดัท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในคุนหมิง 
➢ ชม หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน เป็นสถานท่ีจดัแสดงวฒันธรรมของชนเผา่ต่าง ๆ 
➢ จุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง อิสระชมธรรมชาติและถ่ายภาพธรรมชาติ 
➢ ชมน้ําตกเก้ามังกร สายนํ้าจากแม่นํ้าเกา้มงักรไหลเทลงมาจากหนา้ผาภูเขาท่ีสูงชนั 
➢ ชมความงามของ ตําหนักทองจินเตีย้น สร้างโดยแม่ทพัในสมยัราชวงศห์มิง 
➢ แลนดม์าร์คคุนหมิง ถนนคนเดินนานผิน เก็บภาพบรรยากาศ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต 

➢ พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน 
➢ เข้าร้านรัฐบาล 1 ร้าน 
➢ ราคารวมวีซ่าจีน แบบกรุ๊ป 
➢ ราคารวมค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถท้องถิ่น 

จัดทัวร์โดย ฮัลโล เอเซีย ทัวร์ 

 

วันที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง SC8886 
(03.05-05.55) – เมืองโหลผิง – ชมทุ่งดอกมัสตาร์ท – ยอดเขาไก่ทอง 
(รวมรถแบตเตอร่ี) – โหลวซือเถียน – นํ้าตกเก้ามังกร 

   
SHI ZONG ZHE SHANG 
HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ตําหนักทองจินเตีย้น – ร้านบัว
หิมะ    

MEI YIN HOTEL 4* หรือ
เทียบเท่า 

4 
เมืองคุนหมิง – หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน - วัดผาหลง - ซุ้มประตูม้า
ทองไก่หยก – สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง    - 

5 สนามบินฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ  SC8885 (01.00-02.05) - - - - 



 

  
 

กาํหนดการเดินทาง  20-24 กุมภาพนัธ์ 2563 
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์สายการบิน Shandong 
Airlines โดยมีเจา้หน้าที่จากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร
ให้กบัท่าน 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง – เมืองหลัวผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – จุดชม
วิวเทือกเขาไก่ทอง – จุดชมวิวโหลวซ่ือเทียน – น้ําตกเก้ามังกร 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฉางสุ่ย ประเทศจีน โดยสายการบิน Shandong Airlines  เที่ยวบินที่ SC8886 
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 15 นาที) 

05.55 น.  เดินทางถึง สนามบินฉางซุ่ย นครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีช่ือเสียงอนัดีงามว่าเป็น "นครใบไมผ้ลิ" แหล่งเกิด
ความเขียวชอุ่ม ณ ที่น้ีมีภูเขา และแม่นํ้ าลาํธารสวยสดงดงาม มีวิวทศัน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่
เต็มไปดว้ยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดาบรรพอ์นัหนาทึบ มีหุบเขาอนัลึกลบั มีส่ิงมหัศจรรยม์ากมาย 
หลงั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) อีกหน่ึงท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
มณฑลยนูนาน (Yunnan) มีช่ือเสียงดา้นการท่องเที่ยว ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ห่างจากเมืองคุนห
มิง 170 กม เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล โดยมีชายแดนติดกบัประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และ
ประเทศพม่า โหลวผผิงเมืองแห่งขุนเขาสีเหลืองทอง นครแห่งทะเลทุ่งดอกมสัตารร์ด ทศันียภาพที่สวยงาม
ของทุ่งดอกมสัตารร์ด หรือดอกเรพซีด หรือเรียกเป็นภาษาจีนว่า ดอกหยิวช่ายฮวา ดอกชานา้มนัที่สามารถนา
ไปสกดัเป็นนา้มนัพืชทมที่ใชบ้ริโภค 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกอิ๊วใช่ฮัว) เมืองหลอผิง แห่งแผ่นดินยูนนาน ในยามที่ดอกมสัตาร์ดผลิ
บานเหลืองอร่ามพร้อมกนัทั้งหมด มนัช่างเป็นภาพอนัสวยงามดงัสวรรคส์ร้าง เป็นอีกหน่ึงทิวทศัน์อนังดงามที่



 

  
 

นกัท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผสัสักคร้ังหน่ึงในชีวิต ใน 1 ปี มีให้ท่านไดช้มเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ซ่ึงเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพร่ังเหลืองอร่ามงามตา 
จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทัว่โลก ส่วนในเดือนอื่นๆ ก็จะมี
พืชพนัธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ขา้วโพด เป็นตน้ (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยจนทําให้ดอกไม้ไม่
ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้) นาํท่านไป
ยงั จุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง อิสระชมธรรมชาติและถ่ายภาพธรรมชาติอนัสวยงามของทุ่งดอกไมสี้เหลืองทอง
กวา้งไกลสุดสายตา จุดชมวิวโหลวซ่ือเทียน (Snail farms / Luositian) อยู่ในเมือง Nilie อยู่ไปทางเหนือของ
โหลวผิงฟาร์มในบริเวณน้ีมีขนาดเล็กกว่าแลมองดูเหมือนสุแกะสลักเป็นวงซ้อน ๆ กันวิวน้ีจะไม่สามารถ
มองเห็นได้เราหากอยู่ระดับเดียวกับฟาร์มแต่เมื่อสูงขึ้ นเร่ือยๆความงดงามแปลกตาจะเร่ิมปตศฐทีละน้อย
ดอกไมท้ี่ปลูกบนพ้ืนที่ที่เป็นรูปร่างวงกลมบนระดบัต่างๆกนัซ้อนกนัวงแลว้วงเล่าทาํให้เมื่อมองจากมุมสูงจะ
เห็นทุ่งดอศไมเ้หล่าน้ีขดเป็นวงเหมือนหอยรากผลงานเหล่าน้ีเป็นความพยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่เพ่ือตอบรับกบั
ภูมิประเทศอนัยากลาํบากแต่ก็กลบัทาํให้ชาวไร่เหล่าน้ีเปรียบไดก้บัศิลปินชั้นครูที่บรรจงวาดภาพที่สวยงาม
เหล่าน้ีบนพ้ืนแผ่นดิน นาํท่านเดินทางสู่ นํ้าตกจ่ิวหลงหรือ “นํ้าตกเก้ามังกร” (Nine Dragons Waterfall) นํ้ าตก
สวยตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองหลวัผิง (Luoping) ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือราว 22 กิโลเมตร ประกอบดว้ยนํ้าตก 
10 ชั้นที่มีรูปร่างแตกต่างกนั ความสวยงามของแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั นํ้าตกที่ใหญ่ที่สุดนั้น
สูง 56 เมตร และกวา้งราว 110 เมตร ถือเป็นจุดที่สวยที่สุดของนํ้าตกเกา้มงักรแห่งน้ี (No.1 Cascade of Jiulong) 
โดยในช่วงฤดูหนาวลากยาวไปถึงฤดูใบไมผ้ลิสายนํ้ าที่ไหลลงมาจะดูเหมือนกบัห่วงโซ่สีเงินแขวนลงมาจาก
ทอ้งฟ้าพร้อมกบัปล่อยละอองสีขาวฟุ้งกระจาย 

 

 



 

  
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก SHI ZONG ZHE SHANG HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม   เมืองคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ตําหนักทองจินเตีย้น – ร้านบัวหิมะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองเอก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ลา้นคน 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการคา้ แหล่งช้อปป้ิง 
เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อน
หย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขาย
แบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ 
เป็นที่ตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิง
ที่มีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลืน นาํท่านเที่ยวชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยน 
ซ่ึงสร้างโดยแม่ทัพในสมยัราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พกัของอู๋ซันกุย้ “ขุนศึกผูข้ายชาติ” และนางงามเฉิน
หยวนหยวน เป็นตาํหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลงัคาสร้างดว้ยทองเหลืองถึง 380 ตนั จึงทาํให้ตาํหนักมี
ความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงไดช่ื้อว่า “ตาํหนกัทอง” จึงนับไดว่้าเป็นตาํหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน นาํท่าน
ชม ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือไดว่้าเป็นยาสามัญ
ประจาํบา้นเลยทีเดียว 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MEI YIN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่     เมืองคุนหมิง – หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน - วัดผาหลง - ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก – สนามบินฉางสุ่ย 
เมืองคุนหมิง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านชม หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน เป็นสถานที่จดัแสดงวฒันธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในมณฑลยนูนาน รวม

ทั้งหมด ๒๖ เผ่า ยูนนานเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติสูงมาก มีชนเผ่าต่างๆมากมาย จึงเป็น
จุดเด่นสําคัญของมณฑล สถานที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตียนฉือ ห่างจากใจกลางเมืองคุนหมิงไป ๘ กม. พ้ืนที่
ประมาณ ๑๓ ตร.กม. 

 
 
 
 



 

  
 

นําท่านสู่ วัดผานหลง เป็นหน่ึงในวดัที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในคุนหมิง ห่างจากเขตเมืองคุนหมิงประมาณ 40 
กิโลเมตร ประกาศเมื่อปี พ. ศ. 2526 เป็นหน่วยพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญในคุนหมิง  ในสมัย
ราชวงศห์มิงมีวดัหลายสิบแห่ง 450 วดัและรูปป้ันพระพุทธรูปกว่า 1,000 รูป ปัจจุบนัมีศาลาและหอคอยลอฟท์
สูงตระหง่านระฆงัยาวและจารึกโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่งดงามรูปแบบที่หลากหลาย 

 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านสู่แลนด์มาร์คคุนหมิง ถนนคนเดินนานผิน ตั้ งอยุ่ถนนจินป้ีลู่อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เก็บภาพ
บรรยากาศ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต+ถนนคนเดินหนานผิงเจีย ซ่ึงภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ี
จี จึงเอาคาํยอ่ “จินป้ี” มาขนานนามถนนว่าจินป้ีลู่ซ่ึงก็คือ “ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มป้ีจีเร่ิม
สร้างขึ้นในรัชวงศเ์ต๋อราชวงศห์มิง ถึงปัจจุบนัน้ีมีประวติัร่วม 400 ปี ลวดลายซุ้มจินหม่าป้ีจีเป็นตราสัญลกัษณ์
ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ 
เคร่ืองประดบัอญัมณีชั้นเย่ียม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพ้ืนเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง 

วันที่ห้า     สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
01.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Shandong Airlines  เที่ยวบินที่ SC8885 
02.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 



 

  
 

อัตราค่าบริการสําหรับพาสปอร์ตไทยคณะ 30 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
*ไม่มีราคาเด็ก* 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

20-24 กุมภาพนัธ์ 63 11,900.- สอบถาม 
 
เง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ข้อควรระวัง!!!  หากท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) ท่านจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์แจ้งว่า
กรุ๊ปนั้นคอนเฟิร์มเดินทางหรือไม่ ซ่ึงทางเจ้าหน้าที่จะทําการโทรแจ้งคอนเฟิร์มกับท่านก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากท่านทํา
การจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในก่อนที่ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มเดินทางจากบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 

 
อัตราค่าบริการรวม 
▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบินเดินทางไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเส้นทางและสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบินที่ระบุในรายการ  
▪ ค่าที่พกั 2 คืน  (ห้องละ 2 - 3 ท่าน) 
▪ ค่าพาหนะนาํเที่ยวตลอดเส้นทาง 
▪  ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  
▪ ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1 ลา้นบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
▪ ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถท้องถิ่น 
▪ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (Visa Group)  สําหรับหนังสือเดินทางไทย 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน แบบเดี่ยว ท่านละ 2,200 บาท  ***หมายเหตุ กรณีมีทําวีซ่ากรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว ทาง

รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม** 
**และลูกค้าเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังนี้ (ภายในระยะเวลาก่อนเดินทาง 6 เดือน) ต้องทําวีซ่าเดี่ยว** 
01 อิสราเอล – 02 อัฟกานิสถาน – 03 ปากีสถาน – 04 อุซเบกิสถาน – 05 ทาจิกิสขาน 
 06 เติร์กเมนิสถาน – 07 อิหร่าน – 08 อิรัก – 09 ตุรกี – 10 อียิปต์  
 11 ซาอุดิอาระเบีย – 12 ซีเรีย – 13 เลบานอน – 14 จอร์แดน – 15 อินเดีย  
 16 ศรีลังกา – 17 ลิเบีย – 18 ซูดาน – 19 แอลจีเรีย – 20 ไนจีเรีย  
 21 คาซัคสถาน – 22 รัฐปาเลสไตน์ 

▪ ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาํหนด (ท่านละไม่เกิน 1 ใบ รวมแล้วไม่เกิน 20 กิโลกรัม ) 



 

  
 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากในรายการ 
▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อคร้ัง) , ค่าทิปต่าง ๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น หัวหน้าทัวร์

ขึน้อยู่กับความพึงพอใจในการบริการ 
▪ ที่นัง่บนเคร่ืองไม่สามารถเลือกที่นัง่ไดเ้น่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ปทวัร์ 
▪ ไม่มีราคาเด็ก 
▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่สินนํ้าใจ 

 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิก 
▪ กรุณาสํารองที่นั่งโดยมัดจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า ภายใน 3 วนัหลงัทาํการจอง ส่วนที่เหลือชาํระก่อนวนั

เดินทางอยา่งนอ้ย 21วนัทาํการ 
▪ กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนัทาํการ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํ 

หมายเหตุ 
▪ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่

นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยนัที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินเหมาลาํ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าชา้ของสายการ

บิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้ นลงของเงินตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่านํ้ามนัของสายการบิน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชน์ของคณะ

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และบริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เม่ือท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่าน
เป็นจํานวน 400 หยวน / วัน / คน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจํานวนตามที่แจ้งไว้ 
*กรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น** 
 

พาสปอร์ตมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง *รบกวนถ่ายพาสฯดังนี*้ 



 

  
 

 
เอกสารการขอวีซ่าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
• หนงัสือเดินทางไทยตอ้งมีอายเุหลือก่อนใชเ้ดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางที่ไม่มีตราประทบั  

อยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงประกอบหลกัฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอวีซ่า) 
• รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัขาว เท่านั้น ไม่มีลวดลายขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป (ถ่ายปัจจุบนัไม่เกิน 6 เดือน หนา้ตรง ห้ามยิ้ม ห้ามใส่

แว่นดาํ แว่นสายตา ห้ามใชรู้ปสต๊ิกเกอร์และรูปที่ปร้ินทจ์ากกระดาษธรรมดา ตอ้งเป็นกระดาษโฟโตเ้ท่านั้น) 
• สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน 
• เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี / บุคคลที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต้องแนบเอกสารสูติบัตรด้วย   
• กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ประสงค์จะเดินทางไปกับบริษัททัวร์ จะต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมมากกว่าผูเ้ดินทางสัญชาติไทย 
• กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ และไม่ไดท้าํงานที่ประเทศไทย ประสงค์จะเดินทางไปกบับริษทัทัวร์ จะตอ้งแจง้บริษทัฯ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เน่ืองจากทางสถานทูตอาจ จะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมมากกว่าผู้เดินทางสัญชาติไทย               
และ จะตอ้งทาํการย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตวัต่อสถานทูตเท่านั้น 

• ผูเ้ดินทางที่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่า โปรดเขา้ใจว่า
การอนุญาตให้บุคคลเดินทางเขา้ประเทศจีนนั้นเป็นเอกสิทธ์ิของกรมการตรวจคนเขา้เมือง อยู่นอกเหนืออาํนาจขอบเขต



 

  
 

รับผิดชอบของบริษทัทวัร์ ดงันั้นหากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใน
การคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 
สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
1. ย่ืนวีซ่าด่วน 1 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 
2. ย่ืนวีซ่าด่วน 2-3 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


