
FD404: ทัวรค์ุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ 4วัน2คืน 

🌸 เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี  

🌸 สัมผัสความเย็นและหมิะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ  สระน้ำแห่งสรวงสรรค ์

🌸 สวนนำ้ตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมงิ 

🌸 วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเกา่แก่ของมณฑลยูนนาน 

🌸 เมนสูุดพิเศษ>> สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง 

🌸 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองตงซวน 1 คืน ,เมืองคุนหมิง 1 คืน 

🌸 บินตรงคุนหมิง โดยสายการบนิ Air Asia  

NIDN194751



     

 

 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ป ี

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

11-14 ต.ค.62 10,878 13,878  
 
 
 
 

Infant 5,000฿ 
*ไม่รวมค่าวีซา่* 

 
 

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 

 

 
วันแรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง 
              อาหารเที่ยง,เย็น                                                          

04.30/06.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3 

เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ ) กระเป๋า

ทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสาย

การบิน   

07.45/09.20 น. บินลัดฟ้าสู ่คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ FD582  

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

 



     

 

11.25/12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มี

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

ระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง   

บ่าย   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสู่ คุนหมิง นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) หรือ (Niulan River 

Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 

12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์

ฟุตจากแม่น้ำ Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยัง

ช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่ เป็นที่ เก็บน้ำยาม

ฉุกเฉินของประชาชน ที่สำคัญโครงการยังได้ก่อสร้าง

เป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คน

มาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้

เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตง

ชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็น

อำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูก

ข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้

ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นำท่านชม แผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการ

ออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสัน

สดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีก

ทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดง

ฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันดีในนัก

ถ่ายรูปชาวจีน และได้รับยกย่องให้เป้นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นอำเภอที่อยู่ในเขต

ปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของม  ณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมือง

ตงชวนใน 1 ปี ช่วงมี.ค. จะปลูกผัก ทำให้เห็นสีเขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง ,ช่วงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมา

สตาร์ดขาว ทำให้เห็นทุ่งสีขาวอันกว้างใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินสีแดง สีส้ม ตัด



     

 

กับสีอื่นๆบ้าง ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา ชมพระอาทิตย์ตกทีผสวยงาม *กรณีสภาพอากาศ

เอื้ออำนวย*   (**ช่วงหน้าหนาว จะปกคลุมด้วยหิมะ **) 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  

                      : เข้าสู่ที่พัก ตงชวน WANG TONG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:  

 
วันที่สอง: ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ-คุนหมิง-สวนสตอเบอรี่-ถนนคนเดิน           อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

เดินทางสู่  เมืองถานเตี้ยน  (ระยะทาง195กม. ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 4ชม.) นำท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นั่งรถ

แบตเตอรี่ของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่

ระดับความสูงกว่า 4,223เมตร(เหนือระดับน้ำทะเล) ภูเขาหิมะเจี้ย

วจื่อนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้

สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม ช่วงหน้าหนาระหว่างทางท่าน

ยังได้พบ สิ่งมหัศจรรย์มากมาย อาทิ สนตู้เจียง หรือ สนอาซาเรีย น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง เป็นต้น 

ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า  “สระน้ำแห่งสรวงสรรค์” (ช่วง

หน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

 

 

 

 



     

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  นำท่านเดินทางกลับสู่ คุนหมิง ระหว่างทางแวะชม สวนผลไม้ ให้ท่านได้พบกับ

วิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และให้ท่านอิสระเลือก

เก็บสตรอว์เบอร์รี่และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ หมายเหตุ:การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

นั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์รี่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม 

โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่
หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 
400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่
ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
 :เข้าสู่ที่พัก คุนหมิง  LONGWAY HOTEL 4ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน:  
 

 
วันที่สาม: วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้ -OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร 
   ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนาน -สนามบินคุนหมิง               อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

 นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น

อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลาง

ลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่

ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 

ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้ นำท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองขนมและลาน

เอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา  เดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง

โบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลาง

ของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือ



     

 

วัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่

อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
OPTION:เขาซีซาน+ประตูมังกร รวมกระเช้าขึ้น-ลงรถแบตเตอรี่ (ราคา 200 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่

หัวหน้าทัวร์) 

 เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกัน

ว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพ่ือไป 

 ลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความ

โชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า 

 แวะชมร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้า

เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตร

เดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัว

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน  เดินทางสู่ 

ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนาน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองคุนหมิง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ้นค้า

พื้นเมืองจากชนเผ่ากลุ่มน้อยประมาณ 26 เผ่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ อาหารพื้นเมืองยู

นาน เสื้อผ้าชนเผ่ากลุ่มน้อย กระเป๋า พวงกุญแจ ฯลฯ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
 หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง 

 

วันที่สี่:           คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

 

02.00/02.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ Air Asia เที่ยวบินที่ FD585                                

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



     

 

  กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

 

03.15/04.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

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

 
สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง 

กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบ

ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจ

ของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ใน

รายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็น

ผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง *** 

 

- กรณีเข้าร้านช้อปของจีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นความเต็มใจของผู้ซื้อใน

สินค้านั้นๆ และ ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับร้านค้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้า และคุณภาพ

ของสินค้าที่ไม่ได้ตรงตามข้อเสนอของร้านค้า ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากร้านค้าทุกครั้ง 

 

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่

สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้า

ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการ



     

 

บินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป) 

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสหีน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียด

ครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขยีดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทางต้องไม่มีการ 

ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.รูปถ่ายสี พื้นหลังสขีาวเทา่นั้น สามารถใช้มือถือในการถ่ายได้เลย *ห้ามใส่เสื้อสีขาวและเครื่องประดับในการถ่ายรูป* 

 

 

 

 

 

 



     

 

3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปทีส่นามบิน

เอง ณ วันเดินทาง   (หนังสอืเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชือ่ให้เราทำวีซา่เทา่นั้น!! 

 

 

สำคัญมาก: กรณุานำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวนัเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบกรณีที่ท่านลืม  

หรือ นำหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทำวีซ่าแบบเดีย่ว ชำระเพิ่ม 2,200 บาท)  

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะน้ันบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน    

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิว้ ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก 

คอมพิวเตอร์  (รูปใหม่ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจ ิเท่านั้น ) 

4.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง   

หมายเหต ุ: การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ  

 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกบัทางบริษัท  

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดนิทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 

 

**ออกเดินทางขั้นต่ำ  15 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 



     

 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

อัตราค่าบริการรวม  

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(DMK)  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรอืค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด 

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี

ใบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.ค่าวีซา่ท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ทีถ่ือพาสปอร์ตไทย (ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท)  

**ต้องเดินทางไปและกลับพรอ้มคณะเท่าน้ัน** 

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  

3.ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร ์ค่าซักรีด ฯลฯ 

4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) 

5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 

6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณนี้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนัก

กระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน  

    (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)  

 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ

ยกเลิกการเดินทาง)   

 



     

 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋ว

เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน

การเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านำ้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

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

งาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

และอาจมีค่าบริการเพ่ิมเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  

11. ผู้จัดจะไมร่ับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



     

 

รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13. การประกนัภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 

ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุ้มครองใหล้ะเอียด) 

14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ระบุไวท้ั้งหมด 

 

 

 



     

 

 


