
     

 
 

BHT9191994 ทวัรจ์นี คนุหมงิ ตงชวน ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ 4วนั2

คนื 
🌸 เมอืงตงชวน แผน่ดนิสแีดง ไดร้บัขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ี 

🌸 สมัผสัความเย็นและหมิะ...ภเูขาหมิะเจีย๊วจือ่  สระน า้แหง่สรวงสรรค ์

🌸 สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 

🌸 วดัหยวนทง วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน 

🌸 เมนูสดุพเิศษ>> สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้  

🌸 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงตงซวน 1 คนื ,เมอืงคนุหมงิ 1 คนื 

🌸 บนิตรงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Air Asia  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

 

 

 



     

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

11-14 ต.ค.62 10,878 13,878  

 

 

 

 

Infant 5,000฿ 

*ไมร่วมคา่วซีา่* 

 

 

2,500 20 

18-21 ต.ค.62 8,878 11,878 2,500 20 
25-28 ต.ค.62 9,878 12,878 2,500 20 
1-4 พ.ย.62 8,878 11,878 2,500 20 
8-11 พ.ย.62 8,878 11,878 2,500 20 
15-18 พ.ย.62 8,878 11,878 2,500 20 
22-25 พ.ย.62 8,878 11,878 2,500 20 

29 พ.ย.-2ธ.ค.62 8,878 11,878 2,500 20 
6-9 ธ.ค.62 10,878 13,878 2,500 20 
13-16 ธ.ค.62 10,878 13,878 2,500 20 
20-23 ธ.ค.62 10,878 13,878 2,500 20 

 

 
 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-สวนน า้ตกคนุหมงิ-เมอืงตงชวน-แผน่ดนิสแีดง 

              อาหารเทีย่ง,เย็น                                                          
 

04.30/06.30 น.พร้อมกนั ณ  สนามบินดอนเมือง อาคาร1 

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 

เคาเตอร์เช็ คอินสายการบิน  Air Asia ( รับ

เอกสารต่ าง  ๆ พ รอ้มข อ้แนะน าขั ้นตอนจาก

เจา้หนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทาง

เจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบาย

รักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

07.45/09.20 น. บนิลัดฟ้าสู่ คุนหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ 

Air Asia  เทีย่วบนิที ่FD582  

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมี

บรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

กรณีออกตั๋วบนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
 

11.25/12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูน

นาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร 

อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมี

ภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอื

ธรรมชาตทิีส่วยงาม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

บา่ย   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู่ คุนหมงิ น าท่านชม สวนน า้ตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) หรอื (Niulan 

River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 

มคีวามสงูกว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากว่า 

10 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุจากแม่น ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในชอ่ง

แคบยูนนาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่

ส าคัญโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและ

ผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน 



     

หรอืทีเ่รยีกวา่ หงถูต่ ี ้แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่าง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวบา้นประกอบ

อาชพีปลูกขา้วสาลมีนัส าปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ท าใหเ้กดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัด

กับดนิสแีดง ท าใหไ้ดรั้บขนานนามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ีน าท่านชม แผน่ดนิสแีดง พืน้แผ่นดนิทีเ่ป็น

เนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็น

ทัศนียภาพทีส่วยงาม สสีันสดใส พชืผักทีป่ลูกในบรเิวณพืน้ทีน่ี้ ไดแ้ก ่พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด 

และอืน่ๆ สสีนัของพชืผักพวกนี ้อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่ง

กนัไป ก็ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดูเก็บ

เกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความ

สวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยงัเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกนัดใีน

นักถ่ายรูปชาวจีน และไดรั้บยกย่องใหเ้ป้นจุดที่มีภูม ิทัศน์

สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนี เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครอง

ของจังหวัดคุนหมงิ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของม  
ณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมอืงตงชวนใน 1 ปี ช่วง

ม.ีค. จะปลูกผัก ท าใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกับสแีดงของพืน้แดง ,

ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารด์ขาว ท าใหเ้ห็นทุ่งสขีาวอัน

กวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญจ่ะเป็นพืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตัดกบัสอีืน่ๆบา้ง ท าใหเ้กดิภาพ

ทีส่วยงาม แปลกตา ชมพระอาทติยต์กทผีสวยงาม *กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย*   (**ชว่งหนา้

หนาว จะปกคลมุดว้ยหมิะ **) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

                      : เขา้สูท่ ีพ่กั ตงชวน WANG TONG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่อง: ภเูขาหมิะเจีย๊วจือ่-คนุหมงิ-สวนสตอเบอรี-่ถนนคนเดนิ 
               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

เดนิทางสู ่เมอืงถานเตีย้น (ระยะทาง195กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) น าท่านขึน้ชม 

ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ น ัง่รถแบตเตอรีข่องอุทยาน จากนัน้น ัง่กระเชา้ ขึน้สู่ดา้นบนของภเูขา ทีร่ะดับ

ความสงูกว่า 4,223เมตร(เหนือระดับน ้าทะเล) ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมข่อง

มณฑลยนูนาน ใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม ชว่งหนา้หนาระหว่างทางท่านยังไดพ้บ 

สิง่มหัศจรรยม์ากมาย อาท ิสนตูเ้จยีง หรอื สนอาซาเรยี น ้าของน ้าตกทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็ง เป็นตน้ สว่น

ในระดับที่ความสูง 3,800-4,100 เมตร มทีะเลสาบภูเขาที่มชี ือ่เรยีกว่า  “สระน า้แห่งสรวงสรรค”์ 

(ชว่งหนา้หนาวจะมหีมิะปกคลมุขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดนิทางกลับสู ่คนุหมงิ ระหวา่งทางแวะชม สวนผลไม ้ใหท้า่นไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรข่องชาว

  จนี ชมวธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บสตรอวเ์บอรร์ีแ่ละเลอืกชมิ

  ไดส้ดๆจากไร่ หมายเหตุ:การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ีข่ ึน้อยูก่ับฤดกูาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไมม่ผีล

  สตรอวเ์บอรร์ี ่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไม ่

  ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่มซุีม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้
ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไก่
มรกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แห่งนี้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนด์
เนมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 : เขา้สูท่ ีพ่กั คนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

 

วนัทีส่าม: วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู ้-OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร 
   ตลาดหมูบ่า้นวฒันธรรมยนูาน -สนามบนิคนุหมงิ               อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่น
สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็น

อาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์

นายกรัฐมนตรคีนที่ 15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี้ น าท่านสู่ย่าน

การคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ป

ป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา  เดนิเล่น 
พักผ่อนหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของ

รา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และ

ดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติ

ความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

 

 

 

 

 



     

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

OPTION: เขาซซีาน+ประตูมงักร รวมกระเชา้ขึน้-ลงรถแบตเตอรี ่(ราคา 200 หยวน/ทา่น 

ตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนี

เชือ่กันว่าเมือ่มาถงึคุนหมงิแลว้จะตอ้งมาที่เขาซซีานแห่งนี้

เพือ่ไป 

 ลอดประตูมงักร เมือ่ลอดแลว้สิง่ทีไ่มด่กี็จะหายไปและจะมี

ความโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ยเทา่พันเทา่ 

 แวะชมรา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวด

ฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาด

พเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอืทีรู่จั้กกนัดี

ในชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  

เดนิทางสู ่ตลาดหมูบ่า้นวฒันธรรมยูนาน แหล่งท่องเทีย่วใหมข่องเมอืงคุนหมงิ อสิระใหท้่านชอ้ป

ป้ิงเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมอืงจากชนเผา่กลุม่นอ้ยประมาณ 26 เผ่า ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

อาท ิอาหารพืน้เมอืงยนูาน เสือ้ผา้ชนเผา่กลุม่นอ้ย กระเป๋า พวงกญุแจ ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 หลังอาหารเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ 
 

วนัทีส่ ี:่           คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 
 

02.00/02.55 น. เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD585                                

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  กรณีออกตั๋วบนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
 

03.15/04.15 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ 

จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้

ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ท่านใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 

และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม

ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่านตอ้งซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก



     

สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุล

เชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการ

ถา่ยรปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 
 
 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื  

หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 



     

 

 

 
 

 

 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซ์

จาก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท)  

**ตอ้งเดนิทางไปและกลับพรอ้มคณะเทา่นัน้** 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

3.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  



     

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ

การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 


