
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14783 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN8L802: คนุหมงิ ตงชวน ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ 4 วนั 3 คนื 
เมอืงตงชวน ไดร้บัขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีหรอื แผน่ดนิสแีดง   

พชิติความสงู 4,223 เมตร ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ สมัผสัความหนาวเย็นและหมิะ  

  สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชมสวนผลไม ้

  วดัหยวนทง วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน 

  เมอืงโบราณกวนตู ้ชอ้ปป้ิงถนนเกา่แกเ่มอืงคนุหมงิ 

เมนพูเิศษ สกุีเ้ห็ด ,อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงตงซวน 1 คนื 

บนิตรงคนุหมงิ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  

  คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท   
 
 



     

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant  

อาย ุ0-2 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

24-27 ต.ค. 10,888 13,888  

 

 

 

 

Infant 5,000 

 

 

4,500 20 

31 ต.ค.-3 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 
7-10 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 
14-17 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 
21-24 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 

28 พ.ย.-1 ธ.ค. 9,888 12,888 4,500 20 
5-8 ธ.ค. 11,888 14,888 4,500 20 

12-15 ธ.ค. 10,888 13,888 4,500 20 
19-22 ธ.ค. 10,888 13,888 4,500 20 
26-29 ธ.ค. 11,888 14,888 4,500 20 

29 ธ.ค.-1ม.ค. 16,888 19,888 4,500 20 
30 ธ.ค.-2 ม.ค. 16,888 19,888 4,500 20 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิคนุหมงิ   

18.10 น.   พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสาร

ระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M สาย

การบนิลคักี ้แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็คสมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L802  

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

วนัทีส่อง: คนุหมงิ–เมอืงตงชวน–แผน่ดนิสแีดง–ถานเตีย้น–สวนผลไม ้

   ภเูขาหมิะเจีย่วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                              
 

00.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่วา่

เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมีภูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาว

จนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

                       : เขา้สูท่ ีพ่กั HUI SHANG INTER HOTEL 

(4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านเดินทางสู่  เม ืองตงชวน  หรือที่เรียกว่า  

แปลว่า แผ่นด ินส ีแดง  เ ป็นอ าเภอที่อยู่ในเขต

ปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศ

เป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลีมันส าปะหลัง พืชผัก และ

ดอกไมน้านาพันธุ ์ท าใหเ้กดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ท าใหไ้ดรั้บขนานนาม

วา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีน าท่านชม แผน่ดนิสแีดง พืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการ

ออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นทัศนียภาพที่

สวยงาม สสีันสดใส พชืผักทีป่ลูกในบรเิวณพืน้ทีน่ี้ ไดแ้ก่ พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด 

และอืน่ๆ สสีันของพืชผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ที่แตกต่างกันไป ก็ท าใหเ้กดิภาพที่

สวยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็น

ความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จั้กกันดใีนนักถ่ายรูปชาวจนี และ

ไดรั้บยกย่องใหเ้ป้นจุดที่มีภูมทัิศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นอ าเภอที่อยู่ในเขต

ปกครองของจังหวัดคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของม  ณฑลยนูนาน ฤดกูาล

เพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก ท าใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกับสแีดงของ

พืน้แดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารด์ขาว ท าใหเ้ห็นทุ่งสขีาวอันกวา้งใหญ่ไพศาล 

นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดนิสแีดง สสีม้ ตัดกับสอีื่นๆบา้ง ท าใหเ้กดิภาพที่

สวยงาม แปลกตา (**ชว่งหนา้หนาว จะปกคลมุดว้ยหมิะ กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสู่ เมอืงถานเตีย้น (ระยะทาง195กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) น า

ทา่นแวะชม สวนผลไม ้ใหท้า่นไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่ของชาวจนี ชมวธิกีารปลกู การดแูล

รักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และใหท้่านอสิระเลอืกเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ่และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร ่  

**หมายเหต:ุ การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ีข่ ึน้อยูก่ับฤดกูาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไมม่ผีล

สตรอวเ์บอรร์ีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากไมม่คีา่เขา้ชม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



     

 น าท่านขึน้ชม ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ น ัง่รถของอุทยาน จากนั้น น ัง่กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบน

ของภเูขา ทีร่ะดับความสงูกวา่ 4,223เมตร (เหนือระดับน ้าทะเล) ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่นับเป็น

แหลง่ท่องเทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม 

ชว่งหนา้หนาระหวา่งทางท่านยังไดพ้บ สิง่มหัศจรรยม์ากมาย อาท ิสนตูเ้จยีง หรอื สนอา

ซาเรยี น ้าของน ้าตกทีจั่บตัวเป็นน ้าแข็ง เป็นตน้ สว่นในระดับทีค่วามสงู 3,800-4,100 เมตร 

มทีะเลสาบภเูขาทีม่ชี ือ่เรยีกวา่  “สระน า้แหง่สรวงสรรค”์ (ชว่งหนา้หนาวจะมหีมิะปก

คลมุ ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้ม

ทีจ่ะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกุหลายพันปีเบ่ง

บานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่ภูเขา

แหง่นี ้คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุ ีเ้ห็ด 

                      : เขา้สูท่ ีพ่กั HONG TU YIN XIANG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่าม: ถางเตีย้น- คนุหมงิ- สวนน า้ตกคนุหมงิ- ซุม้ประตมูา้ทอง-ซุม้ประตไูกห่ยก 

   OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan      อาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางกลับสู ่คนุหมงิ น าท่านชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall 

Park) หรอื (Niulan River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็น

น ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มี

จุดประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมน่ ้า Niulan 

ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนี้ยังชว่ย

ป้องกันน ้าทว่มและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ าคัญโครงการยังได ้

กอ่สรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผอ่นคลาย

ได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่

สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่า

ซูถั่งหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุอง

และแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากนั้นแวะชม หยกจนี ที่มีคุณภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ี



     

ชือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่ม ีซุม้

ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของ

ชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ 

ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและต่างประเทศ รวมทัง้

เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ 

ฯลฯ นอกจากนีย้ังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยงูDynamicYunnan (ราคา300หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชน

เผา่กลุม่นอ้ยยนูนานตัง้แตอ่ดตี,ปัจจบุัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ 

(Yang Liping) หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้่านไดช้มอลังการโชวต์ืน่ตาตืน่

ใจไปกับทว่งทา่ลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นูนาน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่ ี:่   วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู-้คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

             อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายุ  เกา่แกก่วา่พันปี

ภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปด

เหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช

(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไว ้ณ ที ่วดัหยวนทงแหง่นี ้ น าทา่นไปชมเลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 แวะชมรา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ี่ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ที่

นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ น าท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและ

ลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา  เดนิเล่น พักผอ่นหยอ่นใจ ใน

บรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้น

ขายแบบจีนใน สมัยก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และ

ดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวดัลามะ หรอืวดัธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นให ้

เห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แต่อยูร่่วมกันไดอ้ยา่ง

กลมกลนื น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

18.30 น. เดนิทางกลับสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิLucky Air เทีย่วบนิที ่8L801                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.45 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

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

 

 



     

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี 

ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ 

บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับ

ราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะ

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่

ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน 

โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจ
ของผูซ้ ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหาย
ของสนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจาก
รา้นคา้ทกุครัง้ 
 

-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณา

สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจาก

ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร

จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคุม 

หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะ

ไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-

mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวัน

หมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* และหนังสอืเดนิทางไมม่กีาร ช ารดุ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

ฃ 

2. รปูถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง เห็นใบห ูไมใ่สเ่ครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้  ถา่ยเป็นไฟล ์ 

สามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืถา่ยไดเ้ลย ไมต่อ้งถา่ยรปูจากทีร่า้นเนือ่งจากรปูทีถ่า่ยไมส่ามารถใชย้ืน่วซีา่ดา่นนีไ้ด ้

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง    !!หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 



     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตวัอยา่งรปูถา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

กรณีทีท่า่นลมื หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 
 

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

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

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

รปูพริน้ซจ์าก 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  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

*ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนดมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ* 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

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



     



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ

เสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ

ประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีาร

ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

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

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 



     

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

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

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ
เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม

วันทีท่ีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวน

สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่

ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบนิไม่

สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ

ไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั

เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน

โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได ้

ลว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ



     

กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ

เดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลง

แลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกัน

ท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

 

 

 

 

 

 


