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8L11 ทวัร์คนุหมิง ตงชวน ภเูขาหิมะเจ้ียวจือ่ 

4วนั 3คนื  

 

ไฮไลทท์วัร ์

-ตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง...ทีเ่มอืงตงชวน 

-สมัผสัความเย็นและหมิะ...ภเูขาหมิะเจีย๊วจือ่ 

-สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 
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-วดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน 

-มนตรเ์สนห่ ์เมอืงโบราณกวนตู ้ 

-เมนพูเิศษ สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้                    

-พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงตงซวน 1 
คนื 

-เดนิทางสบายโดยสายการบนิ LUCKY AIR น า้หนกักระเป๋า 
15 กโิลกรมั 

วันที ่ รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิคนุหมงิ  

2  คนุหมงิ-ถานเตีย้น-ภเูขาหมิะเจีย่วจือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)-ตงชวน-แผน่ดนิสี

แดงสวนผลไม ้                           

3  ถางเตีย้น – คนุหมงิ – สวนน า้ตกคนุหมงิ – ซุม้ประตมูา้ทอง–ซุม้ประตไูกห่ยก 

4  วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้– คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

06 - 09 Sep 2018  9,989  9,989 9,989 5,000 4,500 

13 - 16 Sep 2018  9,989  9,989 9,989 5,000 4,500 

20 - 23 Sep 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 
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27 - 30 Sep 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

08 - 11 Oct 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

12 - 15 Oct 2018  13,989  13,989 13,989 5,000 4,500 

15 - 18 Oct 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

19 - 22 Oct 2018  13,989  13,989 13,989 5,000 4,500 

22 - 25 Nov 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

29 Nov - 02 Dec 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

07 - 10 Dec 2018  13,989  13,989 13,989 5,000 4,500 

13 - 16 Dec 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

20 - 23 Dec 2018  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

27 - 30 Dec 2018  13,989  13,989 13,989 5,000 4,500 

29 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
16,989  16,989 16,989 5,000 4,500 

10 - 13 Jan 2019  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

17 - 20 Jan 2019  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

24 - 27 Jan 2019  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

16 - 19 Feb 2019  16,989  16,989 16,989 5,000 4,500 
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28 Feb - 03 Mar 2019  11,989  11,989 11,989 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิคนุหมงิ  

18.30  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู
ทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิลคักี ้แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจ เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

20.55  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L802 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

00.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยนูนาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุ
พืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุห
มงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้น
หรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

:เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ HUI SHANG INTER HOTE (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั: 

วันที่ 2 คนุหมงิ-ถานเตีย้น-ภเูขาหมิะเจีย่วจือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)-ตงชวน-
แผน่ดนิสแีดงสวนผลไม ้                           

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงถานเตีย้น (195กม. 4ชม.) น าทา่นขึน้ชม ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ น า
ทา่นน ัง่รถแบตเตอรีข่องอทุยาน จากนัน้น ัง่กระเชา้ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ทีร่ะดบั
ความสงูกวา่ 4,223เมตร(เหนอืระดบัน ้าทะเล) ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่นับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว
แหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน  ใหท้า่นไดส้มัผสัธรรมชาต ิและความสวยงาม (ชว่งหนา้
หนาวจะมหีมิะปกคลมุขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ชว่งหนา้หนาว ระหวา่งทางทา่นยัง
ไดพ้บ สิง่มหศัจรรยม์ากมาย อาท ิสนตูเ้จยีง หรอืสนอาซาเรยี น ้าของน ้าตกทีจั่บตัวเป็น
น ้าแข็ง เป็นตน้ สว่นในระดบัทีค่วามสงู 3800-4100 เมตร มทีะเลสาบภเูขาทีม่ชี ือ่
เรยีกวา่  “สระน ้าแหง่สรวงสรรค ์น าทา่นแวะชม สวนผลไม ้สดๆ ใหท้า่นไดพ้บกบัวถิี
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ชวีติชาวไรข่องชาวจนี ชมวธิกีารปลกู การดแูลรกัษาผลสตรอเบอรร์ี ่และใหท้า่นอสิระ
เลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร ่**หมายเหตกุารณ์ชมไรส่ตรอวเ์บอรร์ี่
ข ึน้อยูก่บัฤดกูาลนัน้ๆ หาก ณ วนัเดนิทางหากไมม่ผีลสตรอเบอรร์ี ่ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิ ์ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน หรอืทีเ่รยีกวา่ หงถูต่ ี ้แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง เป็น
อ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
มณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้ว
สาลมีันส าปะหลงั พชืผกั และดอกไมน้านาพันธุ ์ท าใหเ้กดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ดั
กบัดนิสแีดง ท าใหไ้ดร้บัขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีน าทา่นชม แผน่ดนิสแีดง พืน้
แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้
ดนิ จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็นทศันยีภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใส พชืผกัทีป่ลกูในบรเิวณ
พืน้ทีน่ี ้ไดแ้ก ่พวกมันฝรัง่ ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผกัพวกนี ้อกีทัง้
ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกันไป ก็ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บ
เกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวน
ยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จั้กกันดใีนนักถา่ยรปูชาวจนี และไดร้บัยกยอ่งใหเ้ป้นจดุทีม่ภีมู ิ
ทัศนส์วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของจนี เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวดัคนุหมงิ 
อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของม  ณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวน
ใน 1 ปี ชว่งม.ีค. จะปลกูผกั ท าใหเ้ห็นสเีขยีวสลบักบัสแีดงของพืน้แดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. 
ปลกูดอกมาสตารด์ขาว ท าใหเ้ห็นทุง่สขีาวอนักวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่น
ใหญจ่ะเป็นพืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตดักับสอีืน่ๆบา้ง ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา ชม
พระอาทติยต์กทสีวยงาม *กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย*   (**ชว่งหนา้หนาว จะปก
คลมุดว้ยหมิะ **) 

ค่่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

: เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงตงชวน HONG TU YINXIANG HOTEL (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั: 
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วันที่ 3 ถางเตีย้น – คนุหมงิ – สวนน า้ตกคนุหมงิ – ซุม้ประตมูา้ทอง–ซุม้ประตไูกห่ยก 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ น าทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming 
Water  fall Park) หรอื (Niulan River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่อง
คนุหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มี
ความกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากวา่ 10 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุจากแมน่ ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนีย้งัชว่ยป้องกันน ้าทว่มและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิ
ของประชาชน ทีส่ าคัญโครงการยงัไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความ
บันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 
ลา้นบาท 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

บ่าย  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้
เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชม
ครมีเป่าซูถ่งัหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผล
ไฟไหมผ้พุองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่ี
คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี
เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
เมอืงคนุหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ 
และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี 
สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้
ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหาร
พืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกี
มากมาย 

  

ค่่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
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วันที่ 4 วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้– คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน
ตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิ
อาย ุ เกา่แกก่วา่พันปีภายในวดัตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ ่มี
สะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐาน
พระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีน
ที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วดัหยวนทงแหง่นี ้ แวะชมรา้น
ยางพาราเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน 
กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ และน าทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุีเ้ห็ด 

บ่าย  น าทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟใูห ้
เป็นแหลง่การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าว
จนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวยัจะมา เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืง
โบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน 
สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของ
เมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวดัลามะ หรอืวดัธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกันไดอ้ยา่ง
กลมกลนื น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

18.30  เดนิทางกลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่
8L801                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

19.45  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
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หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง  กรุป๊นีเ้ป็นการยืน่วซี่าแบบกรุป๊(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วี
ซ่า)   

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-
กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้
หนังสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดี
เขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ: 
หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะ

ปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
ลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่นัน้!! 

ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบกรณีที่

ทา่นลมื หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนังสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ตอ้งช าระเพิม่ ทา่นละ 2,000 
บาท) 

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุถงึวนัเดนิทางไป-กลับ 

มฉิะนัน้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น   

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์
หรอืรปูพริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานทตู

จนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่น

ละ  2,000 บาท** 

กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
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- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเอง  เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์  
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทัวร ์1,000 บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 180RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 
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    (6.2)คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

เงือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย

ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


