
 

คนุหมงิ แผน่ดนิสแีดง สวนสตรอวเ์บอรร์ ี� ภเูขา
หมิะเจี�ยวจื�อ 4 วนั 2 คนื 

BHT9191436 
 ซุปตาร.์..วนัเดอรแ์ลนด ์

กาํหนดการเดนิทาง  ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 
� แผน่ดนิสแีดง... ดนิแดนอนับรสิทุธิ=เต็มไปดว้ยภมูทิศันท์ ี�หลากหลาย 
� ภเูขาหมิะเจี�ยวจื�อ... ขึ�นกระเชา้ชมความงามภเูขาหมิะ สงูถงึ 4,223 เมตร 
� ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี�...  เลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน 
� สวนนํ�าตกคนุหมงิ... นํ �าตกใหญย่กัษแ์ลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ 
� วดัหยวนทง... วดัที�ใหญแ่ละเกา่แกท่ี�สดุของมณฑลยนูนานกวา่ 1,200 ปี 
� เมนพูเิศษ... สกุ ี�เห็ด และ อาหารกวางตุง้ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 

09 - 12 ตลุาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

11 - 14 ตลุาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

10,888.- 10,888.- 2,500.- 

12 - 15 ตลุาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

10,888.- 10,888.- 2,500.- 

13-16 ตลุาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

9,888.- 9,888.- 2,500.- 

18 - 21 ตลุาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

19 - 22 ตลุาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

23 – 26 ตลุาคม 2562 
(วนัปิยมหาราช) 

9,888.- 9,888.- 2,500.- 

25 - 28 ตลุาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

26 - 29 ตลุาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

30 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

01 – 04 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

06 – 09 พฤศจกิายน 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

08 – 11 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

09 – 12 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 



 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

16 – 19 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

20 – 23 พฤศจกิายน 2562 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

23 – 26 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

29 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

30 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9) 

10,888.- 10,888.- 2,500.- 

05 - 08 ธนัวาคม 2562 
(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9) 

10,888.- 10,888.- 2,500.- 

06 – 09 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

07 - 10 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

10,888.- 10,888.- 2,500.- 

11 – 14 ธนัวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

18 – 21 ธนัวาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

21 - 24 ธนัวาคม 2562 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 

27 – 30 ธนัวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 

28 - 31 ธนัวาคม 2562 
(วนัขึ�นปีใหม)่ 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 

29 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 
(วนัขึ�นปีใหม)่ 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 



 

 
 

วนั
แรก     
 

 คนุหมงิ-เมอืงตงชวน-แผน่ดนิสแีดง  
06.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ั�น 3 ประตู 3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เที�ยวบนิที� FD582 (ใช้
ระยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 15 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุ่ย ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิ�นประเทศจนี เร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั�วโมง)  อยูท่างทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาที�ดอกไมห้ลากหลายส ีนานาพันธุบ์าน ทํา
ใหเ้กดิสสีันมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสี แ ด ง 
ทําใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ี
นําท่านชม แผ่นดนิสแีดง (Red land) ดิ น
แถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ3าตาล จึงเป็น ที� ม า
ของ ผนืดนิสแีดงตงชวน ชาวบา้นประกอบ อาชีพ
ปลูกขา้วสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก และ
ดอกไมน้านาพันธุ ์ตงชวนนี3ยังเป็นดนิแดน
บริสุทธิ4ที�รูจั้กกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีน ด ้ ว ย
ภูมิทัศน์ที�หลากหลาย และยังถือเป็นจุด ช ม ว วิ
พระอาทิตย์ตกดินที�สวยงาม เนื�องจาก ตั 3 ง อ ยู่
บรเิวณแนวขอบบนของหบุเขา มหีมูบ่า้นอยู่ ต ร ง
กลางรายลอ้มดว้ยไร่นา นํ3าที�เป็นคลื�นอยูบ่นไรน่าที�เป็นชั 3น และดนิสแีดงจัดทํา ใหเ้กดิทัศนียภาพที�สวยงาม
เกนิบรรยาย 

คํ�า  บรกิารอาหาคํ�า ณ ภตัตาคาร (2)   
ที�พกั  โรงแรม WANG TONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัที�สอง      ภเูขาหมิะเจี�ยวจื�อ (รวมรถแบตเตอรี�และกระเชา้)-เมอืงคนุหมงิ-สวนสตรอเบอรร์ ี� 
  สวนนํ �าตกคนุหมงิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอลูช่ว่น เป็นที�ตั 3งของ ภูเขาหมิะเจี�ยวจื�อ  ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคนุหมงิ สถานที�เที�ยว
แหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ที�เพิ�งมกีารสรา้งกระเชา้ขึ3นบนยอดเขาในปี 2555 
นําทา่น น ั�งรถแบตเตอรี�ของทางอทุยาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ตอ่ดว้ย น ั�งกระเชา้ ขึ3น
สู่ดา้นบนของภูเขา ใหท้่านไดเ้ดนิต่อบนทางเดนิไมท้ี�ไดจั้ดวางไวอ้ย่างดี สู่จุดที�เด่นที�สุดในการชมววิ
ทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจี3ยวจื�อ คอืจุดยอดของภูเขา ที�ระดับความสงู 4,223 เมตร (เหนือระดับนํ3าทะเล) ใน
หนา้หนาว ระหว่างทางท่านยังไดพ้บสิ�งมหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จียน หรอืสนอาซาเรยี, นํ3าของ
นํ3าตกที�จับตัวเป็นนํ3าแข็ง, ลําธารรปูทรงตา่งๆ เป็นตน้ ทําใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุที�จะไมพ่รรณนาไมไ่ด ้
สว่นในระดับที�ความสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบภเูขา ที�มชีื�อเรยีกวา่ “สระนํ �าแหง่สรวงสวรรค”์  

30 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 
(วนัขึ�นปีใหม)่ 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 

31 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 
(วนัขึ�นปีใหม)่ 

13,888.- 13,888.- 2,500.- 

ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



 

(หมายเหตุ : เดอืนมนีาคม-กรกฏาคม เที�ยวชมดอกกูหลาบพนัปีและดอกไมป่้า เดอืนสงิหาคม-
ตุลาคม เที�ยวชมนํ�าตก ทุง่ดอกไม ้และใบไมเ้ปลี�ยนส ีสว่นเดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ ์เที�ยวชม
หมิะบนยอดเขา) 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงคุนหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั�วโมง) เมอืงที�ไดถู้กขนานนามว่า 

“เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้น
มาก  
นําท่านเดนิทางสู ่สวนสตรอเบอรร์ ี� (Strawberry Farm) พบกับวถิชีวีติชาวสวนของชาวจนี ชมวธิกีาร
ปลูก การดูแลรักษา ใหท้่านอสิระเลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน และถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับความ
สวยงามของสวนผลไม ้ 
(หมายเหตุ: การชมไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี�ข ึ�นอยูก่บัฤดูกาลน ั�นๆ หาก ณ วนัเดนิทางหากไมม่ผีลสตรอว์
เบอรร์ ี� ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ= ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น เนื�องจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนนํ�าตกคุนหมงิ (Kunming Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืง
คุนหมงิ ซึ�งเปิดเมื�อไม่นานมานี3 ถอืเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่และเป็นที�พักผ่อนหย่อนใจยอดฮติของ
ชาวเมอืงคนุหมงิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ี�ใชเ้วลาสรา้งกวา่ 3 ปีดว้ยกนั และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้น
บาท ภายในประกอบไปดว้ยนํ3าตกใหญ่ยักษ์นั3น ที�กวา้งถงึ 400 เมตร และมคีวามสูงกว่า 12.5 เมตร และ
ทะเลสาบ 2 แหง่ ที�สรา้งขึ3นดว้ยฝีมอืมนุษย ์

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! สกุ ี�เห็ด (5) 
ที�พกั  โรงแรม LONG WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�สาม      เมอืงโบราณกวนตู-้พพิธิภณัฑย์นูนาน-รา้นบวัหมิะ-วดัหยวนทง-อสิระชอ้ปปิ� งที�ประต ู

มา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก-** OPTION TOUR : ภเูขาซซีาน+ประตมูงักร **-สนามบนิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้แหลง่ ชอ้ปปิ3ง เสื3อผา้ อาหารพื3นเมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ี�
ชาวจีนในคุณหมงิ ทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที�สรา้ง
ขึ3นมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน
เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นที�ตั 3งของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต 
เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิที�มีหลากหลายชาตพัินธ ์แต่อยู่
รว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  
นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑย์ูนนาน (Yunnan Museum) ซึ�งนําลักษณะโดดเด่นของแท่งหนิปูนใน
อทุยานป่าหนิมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เกดิเป็นงานสถาปัตยกรรมลํ3าสมัยรูปทรงสี�เหลี�ยมขนาด
ใหญ่ที�ถูกลดทอนสัดส่วนลงดว้ยการฉีกแยกผนังออกเป็นส่วนๆใหยุ้บยื�นสลับกันไปมาแบบไม่สมมาตรแต่มี
ความตอ่เนื�องลื�นไหลดทัูนสมัยแตยั่งคงไวซ้ ึ�งกลิ�นอายของความเกา่ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! อาหารกวางตุง้ (7)  
บา่ย นําทา่นชม รา้นบวัหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัตอ่ยถอืไดว้า่เป็นยา

สามัญประจําบา้นเลยทเีดยีว 



 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (YuanTong Temple) วัดที�ใหญท่ี�สดุและเกา่แกท่ี�สดุของมณฑลยนูนาน 
สรา้งมาตั 3งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนาน
ประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ�งภายในวัด กลาง ล า น
จะมสีระนํ3าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลา แ ป ด
เหลี�ยมกลางสระนํ3าสีมรกต ดา้นหลังวัดเป็น
อาคารสรา้งใหม ่ประดษิฐาน พระพุทธชนิราช
(จําลอง) ซึ� งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวได ้
พระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที� วั ด
แหง่นี3 

 นําท่าน อสิระชอ้ปปิ� งที� ประตูมา้ทอง และ ซุ้ ม
ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหม่า และ ปี3 จ ี
จนเป็นที�มาของชื�อถนนแหง่นี3 โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึ3นในสมัยราชวงศห์มงิ ใน
ถนนยา่นการคา้แห่งนี3 เป็นแหลง่เสื3อผา้แบรนดเ์นมทั3งของจนีและต่างประเทศ รวมทั3งเครื�องประดับ อัญมณี
ชั 3นเยี�ยม รา้นเครื�องดื�ม รา้นอาหารพื3นเมือง และรา้นขายของที�ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี3ยังมีส ิ�งอํานวยความ
สะดวกอื�นๆ อกีมากมาย 
OPTION TOUR : ภเูขาซซีาน+ประตมูงักร (รวมกระเชา้และรถแบตเตอรร์ ี�)  
เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิต่า สรา้งในชว่ง ค.ศ. 1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนีเชื�อ
กันว่าเมื�อมาถงึคุนหมงิแลว้จะตอ้งมาที�เขาซซีานแห่งนี3เพื�อไป ลอดประตูมังกร เมื�อลอดแลว้สิ�งที�ไม่ดกี็จะ
หายไปและจะมคีวามโชคดเีพิ�มขึ3นรอ้ยเทา่พันเทา่ 
(หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ ี�ไกดท์อ้งถิ�นหรอืหวัหนา้
ทวัร/์ สําหรบัทา่นที�ไมไ่ดซ้ื�อทวัรเ์พิ�มสามารถอสิระชอ้ปปิ� งรอคณะไดท้ ี�ถนนคนเดนิฉาหมา่ฮ ั�วเจยีลู)่ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (8) 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ 
(หมายเหตุ : คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ�นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.
เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที�อาจเกดิขึ�น เชน่ สภาพการจราจรที�คบัค ั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ 
โดยมีตวัแทนบรษิทั(มคัคุเทศก,์หวัหน้าทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้พ ิจารณาและบรหิารเวลาอย่าง
เหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิ=คนืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไมส่ามารถขึ�นเครื�องกลบัตามวนัและเวลา
เที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทวัร)์ 
 

วนัที�ส ี�       ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่-ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 
  
02.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เที�ยวบนิที� FD585 (ใช้

ระยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ั�วโมง 20 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

04.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื�นเมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวัหมิะ 
ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ 
รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ ี
การบงัคบัใดๆ ท ั�งส ิ�น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั
ออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ=ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/
ทา่น/รา้น 
 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที�ไมต่อ้งการต ั~วเครื�องบนิ 5,888 บาท** 



 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,888.- 
ราคานี�รวมรายการทวัร ์ต ั~วเครื�องบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ= :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ=ในการปรบัเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัNวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ3ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� คา่นํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี3ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่วซี่าแบบกรุ๊ปท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น)   

× ค่าธรรมเนยีมวซี่าเดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ปท่องเที�ยว ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 2,000 บาท** 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน  ส่วนคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 300 
บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ ่

× ค่าทําวซี่าชาวต่างชาตทิี�ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื�นวซี่าหมู่คณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูดํ้าเนินการยื�นวซี่าเอง ทางบรษัิทฯไม่
สามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ3าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั3นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ3ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํ3ามันขึ3น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ4เก็บ
เพิ�มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ



 

× คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ�นตํ�า 25 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ4ในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ4ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื  

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั 3งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ 3งหมดนี3แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ=ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั~วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ3นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัNวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ4ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ4 ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ4ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ3นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ4การเก็บคา่นํ3ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ4ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวรทั์ 3งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 3งหมด  

7. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  



 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั3นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั�น!!) 

• สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมี
หนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั3น บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบกรณี 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอื
เดนิทาง (หนา้ที�มรีูปท่าน) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไม่ดํา ไม่เบลอ หา้มขดี 
เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด ** (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชาํรดุใดๆ 
ทั 3งสิ3น ถา้เกดิการชาํรดุ เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง จะปฎเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

• รปูถา่ยส ีหนา้ตรง เห็นใบห ูหา้มใสเ่สื�อขาว หา้มใสเ่ครื�องประดบั พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น สามารถใช้
โทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ที�ทางไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก ลกูคา้
ถือไปที�สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึ�ส่งชื�อใหท้างบรษิทัทําวซี่า
เทา่น ั�น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 



 

 
  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ั�ง 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 
 

 


