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เส้นทาง เทีย่วบิน เวลา น า้หนักกระเป๋า 
BKK – KMG KY8370 20.10 – 00.25 23 KG 

KMG - BKK KY8369 17.20 – 18.40 23 KG 

บริการน า้เปล่าวันละ1ขวดฟรี! 
การันต ี10ท่านออกเดนิทาง 

ไม่รวมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ 1500บาท และค่าวีซ่ากรุ๊ป 1500บาท 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง  

17.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบิน KUNMING AIRLINES (KY) พบเจา้หนา้ท่ีคอย
ตอ้นรบั และบรกิารเรื่องกระเป๋าเดนิทาง เช็คอินรบับตัรท่ีนั่งบนเครื่องบนิ 

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

 
20.10 น. เหิรฟ้าสู ่นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน KUNMING เท่ียวบนิท่ี KY8370                                                

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 
00.25 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเรว็กวา่ประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทางและศลุกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระพรอ้มออก
เดนิทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พักที ่ HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

  

วันทีส่อง สวนน า้ตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจด็สีแห่งตงซวน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม สวนน ้าตก ดว้ยความท่ีเมืองคนุหมิงไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนกั จึงไดส้รา้งพืน้ท่ีสีเขียวน่ี

ขึน้มาใจกลางนครคนุหมิง ซึ่งจะมีทัง้ทะเลสาบและ น า้ตกรูปแบบต่างๆ ท่ีถูกสรา้งขึน้มา เพ่ือเป็นท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจของชาวคนุหมิง 

 น าท่านแวะ ไร่สตรอเบอร่ี ใหท้่านลองชิมสตรอวเ์บอรร์ี่สดๆ ในบรรยากาศของไร่สตรอเบอรร์ี่อย่างแทจ้ริง 
ท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรร์ี่ของคนจีน ชมวิธีการปลูก และการดแูลรกัษาผลสตรอเบอรร์ี่ ว่ามี
วิธีการปลกูอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอรร์ี่ท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารบัประทาน จนเป็นท่ีช่ืน
ชอบของชาวจีนเองและชาวตา่งชาติ อีกทัง้ยงัเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอีกดว้ย และท่านยงัสามารถเลือก
เก็บสตรอเบอรร์ี่ และเลือกชิมไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทัง้ยงัสามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  
(หมายเหตุ : การชมไร่สตรอเบอรร่ี์ขึน้อยู่กับ
ฤดูกาล และสภาพอากาศ หากไร่สตอเบอร่ีไม่
สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิน้) 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 

 จากนั่นน าทา่นเดนิทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ตี ้
แปลวา่แผน่ดนิสีแดง เป็นอ าเภอท่ีอยู่ในเขตปกครองของจงัหวดัคนุหมิง อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนาน มีภมูิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชีพปลกูขา้วสาลีมนัส าปะหลงั 
พืชผกั และดอกไมน้านาพนัธุ ์ 
ตงซวน เป็นจดุท่ีนกัท่องเท่ียวมกัแวะมาถ่ายรูป เน่ืองจากมีภมูิประเทศท่ีสวยงามอีกแหง่หนึ่งของมณฑลยูน
นาน ชาวบา้นแถวนัน้เล่าใหฟั้งว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ่งตัง้ใจจะไปถ่ายรูปท่ีหยวนหยาง แต่ระหว่าง
ทางไดผ้่านมาท่ีตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศนท่ี์น่ีงดงาม เน่ืองจากมีพืน้ดินเป็นสีแดง เม่ือชาวบา้นปลูก
ขา้วสาลี,มัสตารด์ ยิ่งท าใหภู้เขาสวยงามหลากสีสัน โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเย็นมีถกูทาบทาดว้ย
แสงอาทิตย ์ย่ิงมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณข์องดนิแดงแหง่นี ้

 น าทา่นชมวิวทิวทศันข์อง ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ตัง้อยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมิง พืน้
แผน่ดนิท่ีเป็นเนือ้ดนิสีแดงเกิดจากการออกซิไดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอ่ืุนๆในเนือ้ดนิ พืน้ท่ีบรเิวณนีจ้งึเกิด
เป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม สีสนัสดใสนา่สนใจ เนินเขาสีแดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสีสนัในทอ้งทุง่ไรน่า
เกษตรกร พืชผกัท่ีปลกูในบริเวณพืน้ท่ีนี ้ ไดแ้ก่ พวกมนัฝรั่ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอ่ืนๆ สีสนัของพืชผกัพวกนี ้
อีกทัง้ขนาดของตน้ท่ีแตกตา่งกนัไป ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดเูก็บเก่ียว พืน้ดนิสีแดงฉาน 



  

  

ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ เป็นจดุชมวิวท่ีนกัถ่ายภาพและนกัทอ่งเท่ียวตอ้งมา
เยือน  

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วันทีส่าม ภูเขาหมิะเจีย้วจื่อ(รวมรถแบตเตอร่ีและกระเช้า) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF 
YUNNAN 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู่ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคนุหมิง เป็นท่ีตัง้ของ ภูเขาเจีย้วจื่อ ภูเขาหิมะอ าเภอลู่ช่วน 

แหง่เมืองคนุหมิง สถานท่ีเท่ียวแหง่ใหม่ของมณฑลยนูนาน ท่ีเพิ่งมีการสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555 
น าทา่นขึน้รถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาที) ตอ่ดว้ยน่ังกระเช้าขึน้ไปด้านบน ใหท้่านไดเ้ดินตอ่บน
ทางเดินไมท่ี้ไดจ้ดัวางไวอ้ย่างดี สู่จุดท่ีเด่นท่ีสุดในการชมวิวทิวทศันข์องภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ คือจุดยอดของ
ภูเขา ท่ีระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน า้ทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่ง
มหศัจรรยอี์กมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรีย, น า้ของน า้ตกท่ีจบัตวัเป็นน า้แข็ง, ล าธารรูปทรงตา่งๆ 
เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุท่ีจะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วนในระดบัท่ีความสงู 3,800 – 4,100 เมตร 
มีทะเลสาบภูเขา ท่ีมีช่ือเรียกว่า “สระน า้แห่งสรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ลิ และฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ 
พรอ้มท่ีจะบานสะพรั่งกวา่ 32 ชนิด และในชว่งเดือนเมษายน จะเป็นช่วงท่ีดอกกหุลายพนัปีเบง่บานสวยงาม
อยูบ่นภเูขาแห่งนี ้(ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการมาท่ีภูเขาแห่งนี ้คือ ช่วงหนา้หนาว ตัง้แตก่ลางเดือนตลุาคม - 
เมษายน)  



  

  

 
 

 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครคุนหมิง เมืองท่ีไดถ้กูขนานนามวา่ “เมืองแหง่ฤดใูบไมผ้ลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็น

สบายตลอดปี ฤดหูนาวไม่หนาวจดั และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก อณุหภูมิเฉล่ีย 15 -18 องศาเซลเซียส คนุหมิงเป็น
เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่
ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล  

 
แวะชม ร้านบัวหมิะ ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน 
 

 OPTION SHOW : ชมโชวสุ์ดพิเศษ IMPRESSION OF YUNNAN หรือ DYNAMIC YUNNAN การแสดง
โชวค์วามประทบัใจแหง่ยนูาน เป็นโชวท่ี์เล่าเรื่องงราวชีวิตชนพืน้เมืองดงัเดิม ความเป็นอยู่และเอกลกัษณข์อง
ชนเผา่กลุม่นอ้ยยนูานตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ผา่นการรอ้งเลน่ เตน้ ร  า ท่ามกลาง แสง สี เสียง สดุตระการตา 
ภายใตก้ารก ากบัของ หยางล่ีผิง Yang Liping นกัเตน้ผูมี้ช่ือเสียงในประเทศจีน (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 
1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร)์ 

 



  

  

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ MEIYANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า  

วันทีส่ี่   วัดหยวนทง – เล่นสกีหมิะทีล่านสกีหมิะหวานตา กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
 ทา่นสู ่สวนหยวนทงซาน (สวนภูเขาหยวนทง)  

***น าคณะเดินทางชมซากุระเฉพาะช่วงทีม่ีเทศกาลชมซากุระเท่าน้ัน*** 

เป็นสถานท่ีเหมาะส าหรบัชมดอกซากรุะมากท่ีสดุ ซึ่งสวนแห่งนีเ้ช่ือมกับสวนสตัวห์ยวนทงและวดัหยวนทง ภายในสวนมีตน้

ซากรุะทัง้พนัธุญ่ี์ปุ่ นและพนัธุย์ูนนานหลายพนัตน้ พรอ้มตน้ไห่ถังจ  านวนไม่นอ้ย ยามดอกไมบ้าน มองแลว้เหมือนทอ้งทุ่ง

ดอกไมท่ี้มีเนือ้ท่ีนบัหม่ืนตารางเมตร สีชมพสูลบัสีขาว เป็นภาพท่ีสวยงามตระการตาน่าชม มีการปลกูซากรุะในสวนหยวนทง

ซนัเม่ือทศวรรษ 1950 นบัเป็นซากุระท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุดในจีน ช่วงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระท่ีสวน

หยวนทงซนักลายเป็นประเพณีท่ีปฏิบตัสืิบทอดกนัมาตลอดของชาวคนุหมิง โดยเฉพาะในวนัสตรีสากล8 มีนาคม ดเูหมือนว่า 

ชาว

คนุหมิงทัง้เมืองพากนัหลั่งไหลไปยงัสวนแห่งนีก้ลายเป็นภาพคล่ืนมนุษยม์ุ่งสู่ท้องทุ่งดอกไม ้"หล่ีไห่เถียน" ไดเ้ขียนสารคดี

เรื่อง "คล่ืนดอกไม"้ ลงในหนงัสือพิมพเ์หรินหมินรึเป้า โดยบรรยายถึงสภาพท่ีชาวคนุหมิงไปชมดอกซากรุะ ท าใหด้อกซากรุะ

ของสวนหยวนทงซนัมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากขึน้ ซึ่งทกุปี อย่าพลาดชมดอกซากุระสายพนัธุข์องยูนนาน 

หนึ่งดอกจะมีกลีบซอ้นกัน 7-9ชัน้ (มีลกัษณะรูปทรงคลา้ยกับรม่) และมีสีสนัท่ีโดดเด่นมากกว่าดอกซากุระสายพนัธุอ่ื์น ๆ  



  

  

ดงันัน้ จึงเป็นท่ีดึงดูดใจช่างถ่ายภาพไดเ้ป็นจ านวนมาก (การบานของดอกซากุระขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ ณ ช่วงที่

เดินทางเท่าน้ัน ผู้จัดไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้) ***หากไม่สามารถเข้าชมสวนซากุระได้ จะน าท่านเดินทางสู่สวน
ดอกทวิลิปหรือสถานที่เที่ยวอื่นตามเหมาะสม*** 

 

OPTION: เขาซีซาน (รถแบตเตอรี่+กระเชา้ ราคา 800 บาท/ทา่น ตดิตอ่ไดท่ี้หวัหนา้ทวัร)์ 

จากนัน้ท าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน อยู่ห่างจากตวัเมืองคนุหมิง 29 

กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวดัในลทัธิเต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วง

ของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงคห์ินท่ีสกัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัด

จีนลัทธิเต๋า ซึ่งสรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นท่ีมีประวัติความเป็นมา

ยาวนานนบั 1,000 ปี น าท่านเดินลอด ประตมูงักรหลงเหมิน ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยั

ราชวงศห์มิง เช่ือกันว่าเป็น ประตแูห่งความสิริมงคล ซึ่งถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผ่าน

ประตแูห่งนี ้จะประสบแตค่วามส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตมูงักรก็ตอ้งลบูลกูแกว้มงักรดว้ย ก่อนท่ีเราจะเดินผ่านประตมูงักรนี ้ใหน้ึก

อธิษฐานในใจอยากไดส้ิ่งใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นีต้ัง้เดน่เป็นสง่าอยูร่ิมหนา้ผา 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด่วยเมนู สุกีเ้หด็สมุนไพร 
 

เน่ืองจากเมืองคนุหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ท าใหเ้มนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนิยม ซึ่งมีมากหลากหลายกว่า 20 ชนิด ขึน้อยู่
กบัแตล่ะรา้นจะสามารถสรรหามาใหเ้ลือกกนัได ้เลือกผกัและเลือก
เครื่องเคียงอ่ืนๆมีทัง้ลูกชิน้และเนือ้สตัว ์และทุกขึน้ตอนในการปรุง
จะมีพนกังานประจ าตวัคอยท าใหต้ลอด เพ่ือใหค้ณุภาพการกินท่ีดี
และถกูตอ้ง หลงัจากน า้แกงเดือด เราจะกินน า้ซุปรอ้นๆก่อน เป็นน า้
ซุปทียงัไมไ่ดใ้สอ่ะไรลงไปตม้ หลงัจากนัน้จะใสเ่ห็ดนานาชนิดท่ีเราเลือกไว ้แลว้ปิดฝารอเวลาชิมเห็ดทัง้สดและ
หวาน แต่ละชนิดก็อร่อยแตกต่างกันไป หลงัจากกินเห็ดเสร็จก็จะเป็นขึน้ตอนการกินผกั และตามดว้ยลูกชิน้
และเนือ้สตัวต์า่งๆ ตบทา้ยดว้ยบะหม่ี เห็นช่ือเมนงู่ายๆ แตค่วามอรอ่ยสดุแสนจะประทบัใจคนรกัเห็ดมากๆ ถา้
ไดมี้โอกาสไปคนุหมิง หา้มพลาดชิมสกีุเ้ห็ดเดด็ขาด 

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ SUNAC Land สวนสาธารณะ #เปิดใหม่ บนพืน้ท่ีประมาน 70,000 ตร. ม. แบง่เป็นสอง
โซน หลกัคือ Sunac Snow Park และ Ocean Park 

 



  

  

โซนแรก - โอเชี่ยนพารค์จะใหค้วามบนัเทิงแก่ผูม้าเยือนทกุวยัตลอดทัง้ปี สถานท่ีน่าสนใจจะมีพิพิธภณัฑส์ตัว์
น  า้ 78 แหง่ซึ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวท์ะเลหายากหลายพนัชนิด (ในส่วนของโซน Ocean Park ทางทวัรจ์ะไม่ได้
เขา้ จะน าลกูคา้เขา้ในส่วนของ SUNAC SNOW PARK เพียงเท่านัน้ กรณีท่ีลกูคา้ไม่ตอ้งตอ้งการเขา้  SUNAC 
SNOW PARK ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าเขา้/ค่าอุปกรณ/์ค่ากิจกรรม และไม่สามารถเปล่ียนเขา้โซน 
Ocean Park ได ้) 

 
โซนสอง - ลานสกี SUNAC SNOW PARK #ลานสกีในรม่แห่งแรก ในเมืองคนุหมิง ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีขนาดพืน้ท่ี 
30,000 ตร. ม. อิสระกับกิจจกรรมต่างๆตามอธัยาศยั สนุกกบัการถ่ายรูปกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยหิมะและ
น า้แข็ง นอกจากนีย้งัสามารถเลือกเล่นสโนวบ์อรด์หรือเลือเล่นสกีส าหรบัท่ีมีลานสกีมากมานใหส้  าหรบันกัเล่น
ทกุระดบั นกัสกีทกุระดบั ส าหรบัผูท่ี้เลน่สกีไมเ่ป็น สามารถเขา้คอสสอนเลน่เบือ้งตน้ (สอบถามไกดไ์ดท่ี้หนา้งาน
ได)้ ( ราคาทัวรร์วมค่าเข้าเวลาประมาน 2ช.ม.  รวมอุปกรณเ์ล่นสกี  *แต่ไม่รวมค่าสอนเล่นสกีหิมะ 
150หยวน //ใช้เวลาประมาน 1 ช.ม.* )  
นอกจากนีย้ังมีถนนคนเดิน ทอดยาว 1.6 กม. ภายใน SUNAC Land หรือท่ีรูจ้ักกันในช่ือ Sunac Dianchi 
Houhai ใหส้ามารถเพลิดเพลินกับบารด์นตรีรอบรา้นอาหาร รา้นคา้ แสดงถึงวฒันธรรมของ Bai, Yi, Dai 
Ethnics และภูมิทศันข์องมณฑลยนูนานเป็นไฮไลตส์  าคญัอีกอย่างหนึ่งของสวน ลกูคา้สามรถเดินเล่น ซือ้ของ
กิน ซือ้ของฝาก ท่ีนีไ้ด ้   
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย 

17.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ KUNMING AIRLINES เท่ียวบนิท่ี KY8369                                                        

(ใช้ระยะเวลาเดนิทาง 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี    
18.40 น.  เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา* 

คณะเดนิทาง 10 ท่าน ออกเดนิทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร ์พบไกดท์ีป่ระเทศจีน 
คณะเดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางพร้อมหัวหน้าทัวร ์ 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึน้อยู่กับความเหมาะสม  
และค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 



  

  

 
 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน พักเดีย่ว ราคาไม่รวมตั๋ว 

23-26 มกราคม 8,999 2500 5,999 

24-27 มกราคม 8,999 2500 5,999 

30มกราคม -2 
กุมภาพันธ ์

8,999 2500 5,999 

31มกราคม -3 
กุมภาพันธ ์

8,999 2500 5,999 

6-9 กุมภาพันธ ์ 9,999 2500 6,999 

7-10 กุมภาพันธ ์ 9,999 2500 6,999 

13-16กุมภาพันธ ์ 9,999 2500 6,999 

14-17กุมภาพันธ ์ 9,999 2500 6,999 

20-23กุมภาพันธ ์ 9,999 2500 6,999 

21-24กุมภาพันธ ์ 9,999 2500 6,999 

27กุมภาพันธ-์1
มีนาคม 

9,999 2500 6,999 

28กุมภาพันธ-์2
มีนาคม 

9,999 2500 6,999 

5-8มีนาคม 9,999 2500 6,999 

6-9มีนาคม 9,999 2500 6,999 

12-15มีนาคม 9,999 2500 6,999 

13-16มีนาคม 9,999 2500 6,999 

19-22มีนาคม 9,999 2500 6,999 



  

  

20-23มีนาคม 9,999 2500 6,999 

26-29มีนาคม 9,999 2500 6,999 

27-30มีนาคม 9,999 2500 6,999 

2-5เมษายน 9,999 2500 6,999 

3-6มษายน 
วันจักรี 

10,999 2500 7,999 

11-14 มษายน 
วันสงกรานต ์

11,999 2500 8,999 

12-15มษายน 
วันสงกรานต ์

1,1999 2500 8,999 

16-19มษายน 9,999 2500 6,999 

17-20มษายน 9,999 2500 6,999 

23-26มษายน 9,999 2500 6,999 

24-27มษายน 9,999 2500 6,999 

 
 
 
 

ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็ 
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน** 

ค่าทปิส าหรับหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นโหลดใตท้อ้งเครื่อง 1ใบไมเ่กิน 23 กก. และสมัภาระถือขึน้เครื่องได ้5 กก.      
 คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเท่ียวเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท  

    **ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้** 
  คา่ธรรมเนียมวีซา่เด่ียวเขา้ประเทศจีน  



  

  

**ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่หนา้ดา่น (วีซา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท า 
วีซา่เพิ่ม ทา่นละ 2,000 บาท** 

 คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เดก็และผูใ้หญ่ช าระคา่ทิปเทา่กนั** 
    **สว่นของหวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  
     คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหน้าทัวรก่์อนการใช้บริการ) 
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2.นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินคา่บรกิารสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไม่ช  าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่า
นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3.การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท 
4.คณะทวัรค์รบ 10 ทา่นออกเดนิทาง ไมมี่หวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 5. คณะทวัรค์รบ 20 ทา่นออกเดนิทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 
 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิกการจอง
กบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษิัทไมร่บัยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้  าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้่ายท่ีไดจ้่าย
จรงิจากคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจอง
ท่ีพกัฯลฯ 



  

  

 
 
 
 

**เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ท้ังหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึง
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถ่ึง 10 คน  
 
 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรนี์ส้  าหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษิัทจะไมคื่นเงินคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้ับนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดนิทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนงัสือเดินทาง
ใหก้บัทางบรษิัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดนิทางจรงิของประเทศท่ีเดนิทาง ทัง้นี ้บรษิัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



  

  

7. อตัราคา่บริการนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทก ากบัเทา่นัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการ
รกัษาสิ่งแวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมมี่บรกิารท่ีโรงแรม 

4. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้
 แบตเตอรี่ส  ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึน้เครื่องบินไดใ้นจ านวนและปรมิาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรี่ส  ารองท่ีมีความจไุฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการจ ากดั
จ านวน  
4.2 แบตเตอรี่ส  ารองท่ีมีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกินคนละ 2 
กอ้น 
4.3 แบตเตอรี่ส  ารองท่ีมีความจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึน้เคร่ืองในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรี่ส  ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื่องในทกุกรณี 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน!! 

 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบัิตร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต)์  

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวใช้แค่เพยีงส าเนาพาสสปอต ์และรูปถ่ายทีชั่ดเจน  



  

  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอตเ์ล่มจริงมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารท่ีใชใ้นการท าวีซา่กรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัต  ารวจตรวจคนเขา้เมืองนั่นๆ

ก าหนด จงึอาจท าใหมี้การเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทนัหนั 

ส าหรบับคุคลท่ีเคยเดินทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปหรือวีซา่แบบกลุม่ได ้ซึ่งไดแ้ก่ 

1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.อิหรา่น 8.อิรกั 9.ตรุกี 10.อียิปต ์
11.ซาอดุอิาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อินเดีย 16.ศรีลงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 

21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


