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คนุหมงิ สวนสตรอวเ์บอรร์ ี ่แผน่ดนิสแีดง 
ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ 4 วนั 2 คนื 

 ซุปตาร.์.. นํา้แขงงใส 
กําหนดการเดนิทาง  กมุภาพนัธ ์– มนีาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINES (SC) 
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 สวนนํา้ตกคุนหมงิ... นํา้ตกใหญย่กัษแ์ลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ 

 ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่... ขึน้กระเชา้ชมความงามภูเขาหมิะ สงูถงึ 4,223 เมตร 

 แผน่ดนิสแีดง... ดนิแดนอนับรสิทุธิเ์ตงมไปดว้ยภูมทิศันท์ ีห่ลากหลาย 

 ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี.่..  เลอืกเกงบ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน 

 วดัหยวนทง... วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยูนนานกวา่ 1,200 ปี 

 เมนพูเิศษ... สกุ ีเ้หงด , ขนมจนีขา้มสะพาน และ อาหารกวางตุง้ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเดงก พกัเดีย่ว 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์2562 (วนัมาฆบูชา) 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

20 - 23 กุมภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

21 - 24 กุมภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

22 - 25 กุมภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

23 - 26 กุมภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

24 - 27 กุมภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

25 - 28 กุมภาพนัธ ์2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

26 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

27 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

28 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

01 - 04 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

02 - 05 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

03 - 06 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

04 - 07 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

05 - 08 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

06 - 09 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

07 - 10 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

http://บริษัททัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ.com/2017/11/18/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87/
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08 - 11 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

09 - 12 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

10 - 13 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

11 - 14 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

12 - 15 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

13 - 16 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

14 - 17 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

15 - 18 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

16 - 19 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

17 - 20 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

18 - 21 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

19 - 22 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

20 - 23 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

21 - 24 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

22 - 25 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

23 - 26 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

24 - 27 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

25 - 28 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

26 - 29 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

27 - 30 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) **เดงกเกงบเทา่ผูใ้หญ*่* 
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วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

23.55 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู10 เคาทเ์ตอร ์W 

สายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์(SC) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่าน

โหลดสมัภาระ 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่-สวนนํา้ตก

คนุหมงิ-สวนสตรอวเ์บอรร์ ี-่คนุหมงิ-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง  

03.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่SC8886 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เรงว

กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร(1) 

นําท่านเดินทางสู่ สวนนํ้าตกคุนหมงิ (Kunming 

Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง

คนุหมงิ ซึง่เปิดเมือ่ไม่นานมานี้ ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

แห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของ

ชาวเมอืงคนุหมงิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้วลา

สรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกัน และใชเ้งนิไปเกือบ 600 ลา้น
บาท ภายในประกอบไปดว้ยน้ําตกใหญ่ยักษ์นัน้ ทีก่วา้ง

ถงึ 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และ

ทะเลสาบ 2 แห่ง ทีส่รา้งข ึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์

นําท่านเดนิทางสู ่สวนสตรอวเ์บอรร์ ี ่(Strawberry Farm) พบกับวถิชีวีติชาวสวนของชาวจีน 

ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา ใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน และถา่ยรูปเป็นที่

ระลกึกับความสวยงามของสวนผลไม ้(หมายเหตุ: การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ ีข่ ึน้อยู่กบัฤดูกาล

น ัน้ๆ หาก ณ วนัเดนิทางหากไม่มีผลสตรอวเ์บอรร์ ี่ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ ไม่ค ืน

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  อยู่

ทางทศิตะวันออก 

เฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาทีด่อกไมห้ลากหลายส ีนานาพันธุบ์าน ทําให ้

เกดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ดักบัดนิสแีดง ทําใหไ้ดร้ับขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจงดส ี

นําทา่นชม แผน่ดนิสแีดง (Red land) ดนิแถบตงชวนเป็นสแีดงอมน้ําตาล จงึเป็นทีม่าของ ผนืดนิ

สแีดงตงชวน ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมีันสําปะหลัง พืชผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ตง

ชวนนี้ยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนดว้ยภูมทิัศน์ทีห่ลากหลาย และยังถอื

เป็นจุดชมววพิระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม เนื่องจากตัง้อยู่บรเิวณแนวขอบบนของหุบเขา มหีมู่บา้นอยู่

ตรงกลางรายลอ้มดว้ยไร่นา น้ําที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชัน้ และดนิสีแดงจัดทํา ใหเ้ก ิด

ทศันียภาพทีส่วยงามเกนิบรรยาย 

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร (3)   

ทีพ่กั  โรงแรม Wang tong Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่าม      ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้)-เมอืงคนุหมงิ- *Option Show 

Impression Of Yunnan * 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอลูช่่วน เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ ()  ภูเขาหมิะแห่งเมืองคุนหมงิ 

สถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ข ึน้บนยอดเขาในปี 2555 

นําท่าน น ัง่รถแบตเตอรีข่องทางอุทยาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ต่อดว้ย น ัง่

กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบนของภูเขา ใหท้่านไดเ้ดนิต่อบนทางเดนิไมท้ีไ่ดจ้ัดวางไวอ้ย่างด ีสู่จุดที่เด่น

ทีส่ดุในการชมววิทวิทศัน์ของภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อ คอืจุดยอดของภูเขา ทีร่ะดับความสงู 4,223 เมตร 

(เหนือระดับน้ําทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทางท่านยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์ีกมากมาย อาท ิสนตู ้

เจยีน หรอืสนอาซาเรยี, น้ําของน้ําตกทีจ่ับตวัเป็นน้ําแขง็, ลําธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ทําใหเ้ห็นภาพ

ความสวยงามสดุทีจ่ะไม่พรรณนาไม่ได ้สว่นในระดับทีค่วามสงู 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบ

ภเูขา ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “สระนํา้แหง่สรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น ดอกไมน้านาพรรณ 

พรอ้มทีจ่ะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกหุลายพันปีเบ่งบาน

สวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการมาทีภู่เขาแห่งนี ้คอื ช่วงหนา้หนาว 

ต ัง้แตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  เมืองทีไ่ดถู้กขนาน

นามว่า “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และ

ฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก  

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร (6)   

*Option Show *  หรอื Dynamic Yunnan การ

แสดงโชว์ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรื่องราวชวี ิต

ความเป็นอยู่และเอกลกัษณ์ของชนเผ่ากลุม่นอ้ยยูนนาน

ตัง้แต่อดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเตน้

ชือ่ดังหยางลี่ผ ิง (Yang Liping) หนึ่งในนักเตน้ที่มี

ชือ่เสยีงที่สุดของจีน ใหท้่านไดช้มอลังการโชว์ตื่นตา

ตื่นใจไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและเสยีงดนตรี

ประกอบสไตลย์ูนนาน (ค่าใชจ้่ายประมาณท่านละ 

300 หยวน สามารถสอบถามและชําระเงนิได้ที่

หวัหนา้ทวัรค์ะ) 
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 ทีพ่กั  โรงแรม MEI YIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่      วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่-ทา่อากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภมู ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (YuanTong 

Temple) วัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดของ
มณฑลยูนนาน สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมี
อายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายใน

วัด กลางลานจะมีสระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพาน
ขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ําสมีรกต 

ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐาน 
พระพุทธชนิราช(จําลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแห่งนี้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)   

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้แหล่ง ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิ ทกุเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบ

เมอืงโบราณ ทีส่รา้งข ึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยก่อน 

สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมืองโบราณ เป็นทีต่ัง้

ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิ

ทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลนื  

คํา่  บรกิารอาหาคํา่ ณ ภตัตาคาร (9)   

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ 
หมายเหต ุ: คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชงคอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 

ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพ

อากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เปง นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร.์ 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINES 

  เทีย่วบนิที ่SC8885 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

02.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

คาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เปง นหลกั** 
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 **การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณี

อื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่

ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่าน

รายการและเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างละเอียดก่อนทําการจองทัวร์หรือชําระเงนิจากนั้นจะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทกุกรณี. 

 

**  ไมร่บัจอยแลนด ์เนือ่งจากเปง นทวัรร์าคาพเิศษ ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เปง นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเปง นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เปง นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น้ําหนักไม่เกนิ 23 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพ ิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น สว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แล

คณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเหงนสมควร **เดงกเกงบเทา่ผูใ้หญ*่* 
× คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิท

ฯไม่สามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีสาํหรับชาวตา่งชาต ิ
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 × คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํ่า 30 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชําระเตงมจํานวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซงนตช์ ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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 8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 
 สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  
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   รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื่ อ ผู ้ต ิด ต่ อ  ( ผู ้จ อ ง )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .หอ้ง  (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ............. 

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

 

 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 
(..............................................................) 

 


