
FD401ทวัรค์นุหมงิ ตงชวน สะพานแกว้ 4วนั 2คนื  

Code: FD401 ทวัรค์นุหมงิ ตงชวน สะพาน
แกว้ 4วนั 2คนื 

 

 



คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน ชม
ความงาม ถํา้ไซอิว๋ ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตร วา้วว!! สมัผสั
ประสบการณ์ใหม ่น ัง่สไลดเ์ดอรล์งจากเขา สวนนํา้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่

ใหมข่องคนุหมงิ ชอ้ปป้ิงเมอืงโบราณกวนตู ้

เมนูสดุพเิศษ สกุ ีเ้ห็ด, อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงถานเตีย้น 1 คนื, เมอืงคนุหมงิ 
1 คนื 

บนิตรง คนุหมงิ โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น 

2  ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถํา้ไซอิว๋-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ 
OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan 

3  ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถํา้ไซอิว๋(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:เขาซซีาน+
ประตมูงักร+วดัหยวนทง 

4  คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

29 Mar - 01 Apr 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 

05 - 08 Apr 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

12 - 15 Apr 2019  14,888  17,888 17,888 17,888 3,500 

26 - 29 Apr 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

03 - 06 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 



10 - 13 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

17 - 20 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

24 - 27 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

31 May - 03 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

14 - 17 Jun 2019  7,888  10,888 10,888 10,888 3,500 

28 Jun - 01 Jul 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 

26 - 29 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

09 - 12 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

06 - 09 Sep 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 

13 - 16 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 23 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

11 - 14 Oct 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

18 - 21 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 28 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

01 - 04 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

08 - 11 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

15 - 18 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

22 - 25 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

29 Nov - 02 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

06 - 09 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 



13 - 16 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 23 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น 

05.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประต ู
3 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนํา
ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัว
ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

08.05/09.15 

น.  

บนิลดัฟ้าสู ่คนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่
FD582 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

กรุป๊บนิวนัที ่8 -28 ม.ีค.         ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.55-04.15 
น. 

กรุป๊บนิวนัที ่29 ม.ีค.-1เม.ย.     ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.00-
03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่5เม.ย.-24 ต.ค.     ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.00-
03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่25-31 ต.ค.          ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.55-
04.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่1พ.ย.-23 ธ.ค.       ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.55-
04.15 น. 

  **กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทาง
เจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

11.25/12.30 

น.  

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยนูนาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ที่
ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิได ้
ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอื
หนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลงัผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



สู ่เมอืงตงชวน หรอืทีเ่รยีกวา่ หงถูต่ ี ้แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง เป็นอําเภอทีอ่ยูใ่นเขต
ปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมู ิ
ประเทศเป็นทวิเขาสลับซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสําปะหลงั 
พชืผกั และดอกไมน้านาพันธุ ์ทําใหเ้กดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ดักบัดนิสแีดง ทําให ้
ไดร้ับขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีนําทา่นชม แผน่ดนิสแีดง พืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้
ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ จงึทําใหพ้ืน้ที่
บรเิวณนีเ้ป็นทศันยีภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใส พชืผกัทีป่ลกูในบรเิวณพืน้ทีน่ี ้ไดแ้ก ่พวก
มันฝรัง่ ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผกัพวกนี ้อกีทัง้ขนาดของตน้ที่
แตกตา่งกันไป ก็ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสี

แดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดน
บรสิทุธิท์ีรู่จั้กกันดใีนนักถา่ยรปูชาวจนี และไดร้บัยกยอ่งใหเ้ป้นจดุทีม่ภีมูทิัศนส์วยงาม
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของจนี เป็นอําเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวดัคนุหมงิ อยูท่างทศิ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของมณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี ชว่ง
ม.ีค. จะปลกูผกั ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกบัสแีดงของพืน้แดง,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมา
สตารด์ขาว ทําใหเ้ห็นทุง่สขีาวอันกวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญจ่ะเป็น
พืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตดักับสอีืน่ๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา *กรณีสภาพ
อากาศเอือ้อํานวย* (**ชว่งหนา้หนาว จะปกคลมุดว้ยหมิะ**) เดนิทางสู ่เมอืงถาน
เตีย้น (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงถานเตีย้น WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั: 

 

วนัที ่2 ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถํา้ไซอิว๋-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ 
OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) นําทา่นชม 
ถํา้ไซอิว๋ ถ้ํานีใ้นสมยัอดตีราชวงศห์มงิ ไดร้บัการขนานนามวา่ เป็นถ้ําทีแ่ปลกประหลาด
อันดบั 1 ภายในถ้ํามคีาสตห์นิปนู งอกโดยธรรมชาต ิแบง่ออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน้ 
ถ้ําไซอิว๋ ถ้ํากวนอมิ ฯลฯ ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตรจาก
ระดบัน้ําทะเล สมัผัสประสบการณ์ใหม ่น ัง่สไลดเ์ดอรล์งจากเขา ใชเ้วลาเพยีง 1-2 
นาท ีเพือ่ลงสูด่า้นลา่ง *หมายเหต:ุ หากทา่นไหนไมส่ะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดนิลง
ไดต้ามปกต ิทัง้นีบ้รษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากเป็นราคารวมคา่บัตรเขา้
ถ้ําแลว้* 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นแวะ รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่น
คลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ํ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอื
ทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไ  ฟไหมผ้พุองและ
แมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น  จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมี
ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคล
ทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่
ม ีซุม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็น
ทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ี่
หวัหนา้ทวัร)์ 

การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลกัษณ์ของ
ชนเผา่กลุม่นอ้ยยนูนานตัง้แตอ่ดตี,ปัจจบุัน ผลงานการแสดงกํากบัโดยนักเตน้ชือ่ดังห
ยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลังการ
โชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกบัทว่งทา่ลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นูนาน 

  

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

 

วนัที ่3 ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถํา้ไซอิว๋(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:เขาซี

ซาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม สวนนํา้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan 
River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน้ําตกฝีมอื มนุษยท์ี่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์น
การสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน้ํากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมน้ํ่า Niulan ทอ้งถิน่
ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนีย้งัชว่ย
ป้องกันน้ําทว่มและทําหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน้ํายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีสํ่าคัญโครงการยัง
ไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน้ําตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผอ่น
คลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟใูห ้
เป็นแหลง่การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าว
จนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวยัจะมา  เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืง
โบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน 
สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของ
เมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวดัลามะ หรอืวดัธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกันไดอ้ยา่ง
กลมกลนื 

OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่
ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

เขาซซีาน เป็นวดัในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวตัคิวามเป็นมานับ 
1,000 ปี คนจนีเชือ่กันวา่เมือ่มาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาทีเ่ขาซซีานแหง่นีเ้พือ่ไปลอด
ประตมูังกร เมือ่ลอดแลว้สิง่ทีไ่มด่ก็ีจะหายไปและจะมคีวามโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ยเทา่พันเทา่ 

วดัหยวนทง วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกอ่ายกุวา่พันปีภายในวดัตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลาน
มสีระน้ําขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคาร
สรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะ
นันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วดัหยวนทง
แหง่นี ้

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 



 

 

วนัที ่4 คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

02.00/02.55  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD585                         

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

กรุป๊บนิวนัที ่8 -28 ม.ีค.         ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.55-04.15 
น. 

กรุป๊บนิวนัที ่29 ม.ีค.-1เม.ย.    ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.00-
03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่5เม.ย.-24 ต.ค.     ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.00-
03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่25-31 ต.ค.          ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.55-
04.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่1พ.ย.-23 ธ.ค.       ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.55-
04.15 น. 

  **กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทาง
เจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

03.15/04.15  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จาํเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่



จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

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

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

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทาํการจอง กรณี
เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มี
การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ
เตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊สาํหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 
บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

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

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน/ทา่น จากราคาทวัร ์

เงือ่นไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 



เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

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

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 



13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


