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คุนหมิง  สถานที่ถ่ายทำซีรีส์สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี้ 
4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น 

หนา้ %  จาก %1 10



 

 
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท  

 ค่าทิปท่านละ 200  หยวน

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก

1
กรุงเทพฯ(MU742/15.45-19.20 หรือ MU5078/ 19.50-23.20)- 

คุนหมิง
✈

HUISHENG HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

2 คุนหมิง-ผู่เจ่อเฮย-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-ถ่ายรูปสระบัว O O O
JINKANG HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

3

อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือทะเลสาบ(ขึ้นท่าเรือผู่เฉ่าถง-ลงท่าเรือเขา

มังกรเขียว /ทะเลสาบเทวดา ทะเลสาบดำ ทะเลสบคนรัก)-ชมวิวว

ด้นบนภูเขามังกรเขียว-สถานที่ถ่ายทำซีรีส์-ผู่เจ่อเฮย-คุนหมิง-ร้าน

นวดฝ่าเท้า

O O O
JINGHAO HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

4
ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(MU741/13.40-14.40  

หรือ MU5077/16.10 17.40)-กรุงเทพ ฯ
O O ✈

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ-คุนหมิง

หมายเหตุ : เวลานัด + ไฟล์ทบิน สำหรับพีเรียด  14-17 ต.ค. 60 

16.30 น. คุณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U  

สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจ 

เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

19.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5078

หนา้ %  จาก %2 10

ไฮไลท์..... ทัวร์
1.  ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ...และทะเลสาบน้อยใหญ่มากมาย
2.  ชม...สถานที่ถ่ายทำซีรีส์ สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี้  
3.  เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง 
4. พิเศษ..น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2 ใบ / ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม รวมเป็น 46 กิโลกรัม
5. บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด



23.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยู นนาน มี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ

ระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว ส่ิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

หมายเหตุ : เวลานัด + ไฟล์ทบินสำหรับพีเรียด 28-31 ต.ค. 60

13.00 น. คุณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U  

สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจ 

เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

15.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU742

19.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยู นนาน มี

ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ

ระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว ส่ิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ที่พัก โรงแรม    HUISHENG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สองของการเดินทาง     คุนหมิง-ผู่เจ่อเฮย-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-ถ่ายรูปสระบัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่  ผู่เจ่อเฮย เป็นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยแม่น้ำและทะเลสาบคดเค้ียวและ

ภูเขาอันกว้างใหญ่  ต้ังอยู่ในอำเภอชิวเป่ย เมืองเหวินซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน  ผู่เจ่อเฮย

ถือว่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เนื่องจากอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านสู่ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม  ภายในถ้ำได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมมากกว่า 2,000 องค์ 

จากนั้นนำท่านชม ถ้ำคบเพลิง  เป็นถ้ำที่ชาวหยีใช้สำหรับการระลึกถึงความรัก คาวมซ่ือสัตย์ของชาวหยี ในวัน

ที่ 24 เดือนมิถุน่ยนของทุกๆปี ชาวหยีจะใช้กิ่งไม้ในการจุดไฟเป็นคบเพลิง และร่วมกันเต้นรำร้องรำทำเพลง  

จึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่า  ถ้ำคบเพลิง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยจำนวนมาก         จากนั้นให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป

สระบัว ซึ่งในช่วงฤดูร้อนปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกันยายนดอกบัวจะบานสะพรั่งสีชมพูเต็มสระน้ำบน

พื้นที่ 40,000 กว่าไร่  มีดอกบัวนานาพันธ์ุกว่า  270 สายพันธ์ุ   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  JINKANG HOTEL  หรือเทียบเท่า  

หนา้ %  จาก %3 10



วันที่สามของการเดินทาง     อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือทะเลสาบ(ขึ้นท่าเรือผู่เฉ่าถง-ลงท่าเรือเขามังกรเขียว /ทะเลสาบเทวดา 

ทะเลสาบดำ ทะเลสบคนรัก)-ชมวิววด้นบนภูเขามังกรเขียว-สถานที่ถ่ายทำซีรีส์-ผู่เจ่อเฮย-คุนหมิง-ร้านนวดฝ่าเท้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านสู่ อุทยานผู่เจ่อเฮย  มีภูเขากว่า 300 ลูก  มีถ้ำมากมายกว่า 80 ถ้ำ   ยั งมีทะเลสาบที่มีชื ่อเสียงกว่า 54 

ทะเลสาบ ที่เป็นเชื่อมต่อกัน  นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและด่ืมด่ำกับธรรมชาติ ที่รายลอบไป

ด้วย ภูเขาและทะเลสาบอันงดงาม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำ ซีรี่ย์ดังของจีน “TEN GREAT III OF PEACH 

BLOSSOM”  หรือภาษาไทยชื่อเรื่องว่า เสามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ (三⽣三世⼗⾥桃花) ซ่ึง

ฉายจบไปเมื่อไม่นานนี้ ตอนนี้ในประเทศไทยก็ได้มีซับไทยออกมาให้ชมแล้วด้วย  นำทาน ล่องเรือชม

ทะเลสาบเทวดา  ชมทะเลสาบดำ  และชมทะเลสาบคนรัก ซ่ึงแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความ

สวยงามที่ต่างกันไป ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา  หลังจากลงเรือ นำท่านสู่ ภูเขา

มังกรเขียว นำท่านเดินสู่ยอดเขาด้านบน เพื่อชมวิวของอุทยานผู่เจ่อเฮย (ใช้เวลาเดินประมาณ 30-40 นาที) ได้

เวลาอันสมควรนำท่านลงจากเขา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน 

โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 

2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือ

หนาวจนเกินไปแล้ว ส่ิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์

นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผล

ไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

อาหารกวางตุ้ง

ที่พัก โรงแรม    WEIYENA   HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ี ของการเดินทาง ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หนา้ %  จาก %4 10



จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื ้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ 

ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง หลังจากนั้นแวะชมร้านผ้าไหม สินค้าที่มีชื ่อเสียงของจีน  นำคณะเข้าชมวัด

หยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธ

ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ 

มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป

พระพุทธชินราช(จำลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไป

ประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สุกี้เห็ด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

หมายเหตุ : เวลานัด + ไฟล์ทบิน สำหรับพีเรียด  14-17 ต.ค. 60 

16.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ MU5077

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................     

หมายเหตุ : เวลานัด + ไฟล์ทบินสำหรับพีเรียด 28-31 ต.ค. 60

13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ MU741

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................     

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต

ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ

การเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว
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คุนหมิง  สถานที่ถ่ายทำซีรีส์สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี้ 
4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น

   

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก

บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านบัวหิมะ ร้านนวดฝ่าเท้า  ร้านใบชา ร้านหยก ร้านผีเซ๊ยะ และร้านไข่มุก ซึ่ง

จำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็น

ต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  

ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

*ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามราย

ละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก* 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชำระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท  

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กาํหนดการเดนิทาง
ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กอายตุํ8า

กวา่ 18 ปี 

พกัเดี8ยวเพิ8ม

28-31 ต.ค. 60 9,999.- 9,999.- 3,000.-

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท *** 
ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่*** 
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

**บริการแจกน้ำด่ืมวันละ 1 ขวด ทุกวัน ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ

ไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 

3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราบริการนี้รวม  

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

 เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน  

อัตราบริการนี้ไม่รวม 

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

2.กระเป๋าเดินทาง 

3.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่าละ 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 

6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

8.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป 

9. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป  1,000 บาท  

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท 

• เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้ง

อื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้    

ทางบริบัทขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวีซ่า(ปกติ 4 วันทำการ) เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ 

หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 

**วีซ่ากรุ๊ปใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ต + รูปถ่ายสแกนชัดเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใช้มาตรฐานเดียวกับรูปถ่ายยื่นเข้าสถานทูต** 

โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคำขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี ้

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน  

8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียิปต์ 12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย  

16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  

ไม่สามารถยื่นคำขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ 

ต้องยื่นคำขอววีซ่าจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วัน ทำการ 

***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้

รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น)หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจอง

แล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7วันทำการ)  

2.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่

ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่อง

บินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ

ไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจาก

ท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก 

     ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริ

ษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ     ! โสด ! แต่งงาน           ! หม้าย           ! หย่า    
!  ไม่ได้จดทะเบียน  !  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
..................................................................................................................................................................................................
.............รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 
ตำแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 
..................................................................................................................................................................................................
......รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร.......................................... 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ! ไม่เคย     ! เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วัน
ที่..............................เดือน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    ! ไม่เคย     ! เคย  โปรด
ระบุ............................................................................................ 
เม่ือวันที่........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วัน
ที่..............................เดือน.............................ปี................................. 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ   
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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