
   

คุนหมิง แผน่ดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน 

ซุปตาร์...วนัเดอร์แลนด ์

กำหนดการเดนิทาง  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 

❖ แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ทีห่ลากหลาย 

❖ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึน้กระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร 

❖ ชิมสตรอว์เบอร์รี่...  เลือกเกบ็ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน 

❖ สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมงิ 

❖ วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกวา่ 1,200 ปี 

❖ เมนูพเิศษ... สุก้ีเห็ด และ อาหารกวางตุ้ง 



   

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

พัก 2 -3 ท่าน ต่อห้อง 
ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

05 - 08 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

07 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

08 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

15 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

19 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

26 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

28 กุมภาพันธ ์– 02 มีนาคม 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

29 กุมภาพันธ ์– 03 มีนาคม 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

04 – 07 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

06 – 09 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

07 - 10 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

11 - 14 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

13 - 16 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

14 - 17 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

18 - 21 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

20 - 23 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

21 - 24 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 



   

25 - 28 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

27 - 30 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

28 - 31 มีนาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

01 - 04 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

03 - 06 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

04 - 07 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

08 - 11 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

10 - 13 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต)์ 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

11 - 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต)์ 
12,888.- 12,888.- 2,500.- 

12 - 15 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต)์ 
12,888.- 12,888.- 2,500.- 

13 - 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต)์ 
11,888.- 11,888.- 2,500.- 

14 - 17 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต)์ 
11,888.- 11,888.- 2,500.- 

18 - 21 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

22 - 25 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

25 - 28 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงานแห่งชาต)ิ 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 



   

 

 

วันแรก      กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย 

 คุนหมิง - เมืองตงชวน - แผน่ดินสีแดง  

01 - 04 พฤษภาคม 2563 

(วันแรงงานแห่งชาต)ิ 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

02 - 05 พฤษภาคม 2563 

(วันฉัตรมงคล) 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

06 - 09 พฤษภาคม 2563 

(วันวิสาขบูชา) 
9,888.- 9,888.- 2,500.- 

08 - 11 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

09 - 12 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

13 - 16 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

15 - 18 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

16 - 19 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

20 - 23 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

22 - 25 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

23 - 26 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

27 - 30 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

29 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน  ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 

300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเทา่ผู้ใหญ)่ 



   

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2-3 เคาท์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ 

เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD582 (ใช้

ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.30 น. เด ินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติค ุนหมิงฉางสุ ่ย  ประเทศจีน (เวลาท้องถิ ่นประเทศจีน  

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

 

** หมายเหตุ กรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนเมษายน ไฟลท์บินขาไป เวลาบนิจะเปน็ 08.05 – 11.25 น. ** 

**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง** 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิ

ประเทศเป็นทิวเขาที ่ดอกไม้หลากหลายสี 

นานาพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของ

ดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนาม

ว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี 

นำท่านชม แผ่นดินสีแดง (Red land) ดิน

แถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มา

ของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ 

ตงชวนนี้ยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย และยังถือเป็น

จุดชมววิพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม เนื่องจากต้ังอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง

รายล้อมด้วยไร่นา น้ำที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชั้น และดินสีแดงจัดทำ ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเกิน

บรรยาย 

ค่ำ  บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)   

ที่พัก  โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง      ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเชา้) - เมืองคุนหมิง - สวนสตรอเบอร์รี่ 

  สวนน้ำตกคุนหมิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 



   

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่ช่วน เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ  ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่

เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 

นำท ่าน น ั ่ งรถแบตเตอรี่ ของทางอ ุทยาน (ใช ้ เวลาเด ินทางประมาณ 20 นาที )  ต ่อด ้วย  

นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดใน

การชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี ้ยวจื ่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือ

ระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย  

อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็น

ภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบ

ภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์”  

(หมายเหตุ : เดือนมีนาคม-กรกฏาคม เที่ยวชมดอกกูหลาบพันปีและดอกไม้ป่า เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 

เที่ยวชมน้ำตก ทุ่งดอกไม้ และใบไม้เปลี่ยนสี ส่วนเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เที่ยวชมหิมะบนยอด

เขา) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า 

“เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อน

มาก  

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ (Strawberry Farm) พบกับวิถีชีวิตชาวสวนของชาวจีน ชมวิธีการ

ปลูก การดูแลรักษา ให้ท่านอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความ

สวยงามของสวนผลไม้  

(หมายเหตุ: การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์

รี่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า) 

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง

คุนหมิง ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของ

ชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน และใช้เงินไปเกือบ 600 

ล้านบาท ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร 

และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! สุกี้เห็ด (5) 

ที่พัก  โรงแรม LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

 



   

 

  

 

 

 

 

 

วันที่สาม      เมืองโบราณกวนตู้ - ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน - ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง 

อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก - ** OPTION TOUR :  

ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร ** - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่ง ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์

ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้าง

ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ต้ังของวัดลามะ หรือวัดทิเบต 

เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่

ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  

นำท่านเดินทางสู ่ตลาดหมู่บา้นวัฒนธรรมยูนนาน เป็นตลาดที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านวัฒนธรรม อยู่ทางทิศใต้

ของเมืองคุนหมิง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองคุนหมิง มีของที่

ระลึก อาหารพื้นเมืองยูนนาน ชุดชนเผ่ากลุ่มน้อย ประมาณ 26 เผา่ ให้ท่านได้เดินอิสระช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง (7)  

บ่าย นำท่านชม ร้านบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้ว่าเป็น

ยาสามัญประจำบ้านเลยทีเดียว 

 นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (YuanTong 

Temple) วัดที่ใหญ่ที ่สุดและเก่าแก่ที ่สุดของ

มณฑลยูนนาน สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมี

อายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายใน

วัด กลางลานจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพาน

ข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ำสีมรกต 

ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐาน 



   

พระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ 

ที่วัดแห่งนี ้

 นำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็น

ที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนน

ย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้น

เยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร (รวมกระเช้าและรถแบตเตอร์รี่)  

เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต่า สร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อ

กันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไป ลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะ

หายไปและจะมีความโชคดีเพ่ิมขึ้นร้อยเท่าพันเท่า 

(หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ 

สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เพิ่มสามารถอิสระช้อปปิ้งรอคณะได้ที่ถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่) 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย 

(หมายเหตุ : คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัท

ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุใน

รายการทัวร์) 

วันที่สี่       ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

  

02.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที ่ยวบินที่ FD585 (ใช้

ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

04.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

** หมายเหตุ กรุ๊ปที่ออกเดินทาง ช่วงเดือนเมษายน ไฟลท์บินขาไป เวลาบนิจะเปน็ 02.00 – 03.15 น. ** 

**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง** 

 

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



   

หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง  ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิมะ ซึ่ง

จำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน

รัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 

**ราคาสำหรบัลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครือ่งบิน 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 4,888.- 

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับ

พร้อมคณะเท่านั้น)   



   

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท** 

× ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน  ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท/

ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่ 

× ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่

สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

เก็บเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 

× ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาต ิ

× ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการ

เพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 

วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ  

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู ่

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 



   

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ

แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  



   

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ

ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง

อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!!) 

• สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง 

อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคน

เข้าเมืองปฎิเสธการเดินทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) 

แบบเต็มหน้า รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ  ห้ามขีด เขียนลงบนหน้าหนังสือเดินทางโดย

เด็ดขาด ** (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมือง จะปฎิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้

• รูปถ่ายสี หน้าตรง เห็นใบหู ห้ามใส่เสื ้อขาว ห้ามใส่เครื ่องประดับ  พื้นหลังสีขาวเท่านั ้น สามารถใช้

โทรศัพท์มือถือถ่ายได้และส่งให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์ (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)   

• หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก ลูกค้าถือไปที่

สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มทึ่ส่งชื่อให้ทางบริษัททำวีซ่าเท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปถ่ายวางคู่กับพาสปอร์ต     พาสปอร์ตต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า แบบตัวอย่าง 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร์................................................................................ วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    



   

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรยีบร้อยแล้ว 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 

 

(..............................................................) 
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6    

7    

8    

9    
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