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คนุหมงิ ตงชวน ภเูขาเจีย้วจือ่ซาน   

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิลคักี ้แอร ์(8L) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 16,900.- 

 

 สมัผัสความสวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง...ทีเ่มอืงตงชวน  
 สมัผัสความเย็นและชมดอกไมต้ามฤดกูาล...ภเูขาเจี๊ยวจือ่ 

 ชมหนิงอก หนิยอ้ยรปูรา่งแปลกตา ....ถ ้าจิว่เซยีง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1KMG-8L002 KUNMING 5D4N OCT18-8L-W07 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่22-26 ม.ิย. 61 16,900.- 

วนัที ่29 ม.ิย. – 03 ก.ค. 61 16,900.- 

วนัที ่20-24 ก.ค. 61 20,900.- 

วนัที ่10-14 ส.ค. 61 23,900.- 

วนัที ่17-21 ส.ค. 61 23,900.- 

วนัที ่24-28 ส.ค. 61 22,900.- 

วนัที ่07-11 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่14-18 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่21-25 ก.ย. 61 17,900.- 

วนัที ่12-16 ต.ค. 61 20,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา รวมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท แลว้ 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 200 หยวน 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

  ✈ 
HUI SHENG HOTEL  

OR SAME 

2 
คนุหมงิ-ถ ้าจิว่เซยีง(รวมลอ่งเรอื+กระเชา้)-เมอืงตงชวน-แผน่ดนิสี

แดง 🍽 🍽 🍽 HONG TU YIN XIANG 
HOTEL OR SAME 

3 
ภเูขาเจี๊ยวจือ่(รวมกระเชา้+รถแบตเตอรี)่-เมอืงถางเตีย้น 🍽 🍽 🍽   FENG YI HOTEL OR 

SAME 

4 
เมอืงถางเตีย้น-คนุหมงิ-รา้นนวดฝ่าเทา้-เขาซซีาน-ทะเลสาบเตยีน
ฉือ-ประตมูา้ทองไกห่ยก 🍽 🍽 🍽 LONGWAY HOTEL  

OR SAME 

5 
รา้นหยก-วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้คนุหมงิ-กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคาน์เตอร ์M สาย

การบนิลัคกี ้แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

21.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802 

00.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 

33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดับน ้าทะเล

ประมาณ 2,000 เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้น

หรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่
 HUI SHENG HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 คนุหมงิ-ถ า้จ ิว่เซยีง(รวมลอ่งเรอื+กระเชา้)-เมอืงตงชวน-แผน่ดนิสแีดง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสูถ่ า้จ ิว่เซยีง ชมความงามของหนิงอกหนิยอ้ยรปูรา่งแปลกตา ซึง่ก็เกดิจากการกดัเซาะของน ้า

และการกดัเซาะของภเูขาไฟโบราณ จนท าใหเ้กดิเป็นโพรงถ ้า ภายในถ ้าแบง่เป็น 3 สว่น สว่นแรกคอืน่ัง

เรอืชมความสวยงามของชอ่งแคบชั่งอนิเสยี ทัง้สองขา้งเป็นหนา้ผาทีม่คีวามสูงถงึ 150 เมตร ส่วนที่

สองจะเป็นถ ้าธรรมชาตซิ ึง่เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของคนเผ่านอ้ยในสมัยกอ่น สว่นทีส่ามจะเป็นถ ้าน ้า ในถ ้า

ประกอบดว้ยน ้าตกสามภีรรยา แปลงนาขัน้บันไดรอ้ยชัน้ ความน่าสนใจนอกจากรูปรา่งทีส่วยงามของตัว

หนิแลว้ ยงัมกีารจัดแสงสสีลับไปมา ทัง้เขยีว แดง เหลอืง น ้าเงนิ ท าใหใ้นถ ้าจิง่เซยีงกลายเป็นอกีโลก

หนึง่ทีอ่ยูใ่ตผ้นืพภิพ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน  หรอืที่เรยีกว่า หงถู่ตี้แปลว่า แผ่นดนิสแีดง เป็นอ าเภอที่อยู่ในเขต

ปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาที่

ดอกไมห้ลากหลายส ีนานพันธุบ์าน ท าใหเ้กดิสสีันมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง  ท าใหไ้ดรั้บ

ขนานนามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ีน าท่านชม แผ่นดนิสแีดง ตัง้อยู่ในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนือของ

คนุหมงิ ในเขตพืน้ทีช่นบท ตงชวนพืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก 

และแร่ธาตุอืน่ๆในเนื้อดนิ จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม สสีันสดใส พชืผักทีป่ลูกใน

บรเิวณพืน้ทีน่ี้อาท ิขา้วโอต๊ พวกมันฝร่ัง และอืน่ๆ สสีนัของพชืผักพวกนี ้อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่ง

กนัไป ก็ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่HONG TU YIN XIANG HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ภเูขาเจีย๊วจือ่(รวมกระเชา้+รถแบตเตอรี)่-เมอืงถางเตีย้น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาเจีย้วจือ่  น าท่านน่ังรถของอทุยาน จากนัน้น่ังกระเชา้ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ที่
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ระดับความสงูกว่า 4,223 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ภเูขาเจีย้วจือ่นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ของ

มณฑลยนูนาน  ใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงถางเตีย้น ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงาม ตลอดสองขา้งทาง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ FENG YI HOTEL  HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 เมอืงถางเตีย้น-คนุหมงิ-รา้นนวดฝ่าเทา้-เขาซซีาน-ทะเลสาบเตยีนฉอื-ประตมูา้ทองไกห่ยก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางกลับสู ่คุนหมงิ น าท่านเดนิทางสู่ รา้นบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้

เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอื

ทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็น

ยาสามญัประจ าบา้น 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ เขาซซีาน หรอื ประตมูงักร ระยะทางหา่งจากตวัเมอืง 29 กโิลเมตร ประตมูงักรเป็น

สว่นหนึง่ของวัดในลทัธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 น าทา่นลอดผา่นประตมูงักร “หลงเหมนิ” 

ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ และเป็นทีเ่ชือ่กนัวา่เป็น “ประตแูหง่ความสริมิงคล” มคีวามเชือ่หนึง่วา่

ถา้หากผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผา่นประตมูงักรแหง่นีจ้ะประสบแต่ความส าเร็จและโชคด ี ประตหูลงเหมนิตัง้เดน่

เป็นสงา่บนหนา้ผาสงูรมิทะเลสาบเตยีนฉือ ซึง่ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน 

ทวิทศันบ์นเขาซซีานเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขยีวขจ ี ชมอโุมงคท์ีส่กดัไวต้ามไหลเ่ขาพรอ้มชมศาลเจา้และ

วัดจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้น เดนิทางลงจากยอดเขาซซีานน าทา่นแวะชม

และถา่ยรปูบรเิวณ ทะเลสาบเตยีนฉอื หรอืทะเลสาบคนุหมงิ เป็นทะเลสาบปิดขนาดใหญอ่ยูต่ดิกบัเมอืง

คนุหมงิ จากความงดงามของทะเลสาบนีท้ าใหถ้กูขนานนามวา่ "ไขม่กุทอแสงแหง่ทีร่าบสงู" และยงั

เป็นตน้แบบในการสรา้งทะเลสาบคนุหมงิภายในพระราชวังฤดรูอ้นทีก่รงุปักกิง่อกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่มซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนี

เรยีกวา่จนิหมา่และป้ีจ ี จนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี 

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและ

ตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของที่

ระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่LONGWAY HOTEL OR SAME 
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วนัที ่5 รา้นหยก-วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้คนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวน

หยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แก่

ของมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายุ

เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลา

แปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)

ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัด

หยวนทงแห่งนี้  น าท่านสู่ยา่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟใูห ้

เป็นแหลง่การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมิ

งทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้ง

เป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวน

ตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ์ แต่อยูร่่วมกันไดอ้ยา่ง

กลมกลนื 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.45 น.   อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8L801 

19.45 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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คนุหมงิ ตงชวน ภเูขาเจีย้วจือ่ซาน  5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิลคักีแ้อร ์(GO1KMG-8L002) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

22-26 ม.ิย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 9,900.- 

29 ม.ิย. – 03 ก.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 9,900.- 

20-24 ก.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 12,700.- 

10-14 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 12,400.- 

17-21 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 12,400.- 

24-28 ส.ค. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,000.- 12,700.- 

07-11 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 11,200.- 

14-18 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 11,200.- 

21-25 ก.ย. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 11,200.- 

12-16 ต.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 13,900.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,900.-  / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไขม่กุ, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกทา่นทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
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     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกด ์วันละ 20 หยวนตอ่คน/วัน และคนขบัรถ วันละ 20 หยวนตอ่คน/วัน  เดนิทางทัง้หมด  5 วัน จา่ย

ทปิไกด ์100 หยวน คนขบัรถ 100 หยวน รวมเป็น 200 หยวน ตอ่คน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1KMG-8L002 KUNMING 5D4N OCT18-8L-W07 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
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4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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