
 

BHT9190797 ทวัร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วนั 2คนื 
คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิต ืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน ชมความงาม ถ า้
ไซอิว๋ ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตร วา้วว!! สมัผสัประสบการณใ์หม ่น ัง่
สไลดเ์ดอรล์งจากเขา สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชอ้ปป้ิงเมอืง

โบราณกวนตู ้

เมนสูดุพเิศษ สกุ ีเ้ห็ด, อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงถานเตีย้น 1 คนื, เมอืงคนุหมงิ 1 คนื 

บนิตรง คนุหมงิ โดยสายการบนิ Thai Air Asia 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น 

2  ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถ า้ไซอิว๋-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ OPTION: โชว ์
นกยงู Dynamic Yunnan 

3  ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถ า้ไซอิว๋(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดั
หยวนทง 

4  คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

อตัราคา่บรกิาร 

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

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 ์

วันที่ 1 สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น 

05.00  พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 ประต ู3 เคาเตอร์
เช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ 
กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ 

08.05/09.15 น.  บนิลดัฟ้าสู ่คนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD582 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

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

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



 

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

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

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

  **กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

11.25/12.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนู
นาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตาราง
กโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิ
เพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดู
นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สู ่เมอืงตงชวน หรอืทีเ่รยีกวา่ หงถูต่ ี ้แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของ
เมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลบัซบัซอ้น 
ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันส าปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ท าใหเ้กดิสสีนั
มากมายของดอกไมต้ดักบัดนิสแีดง ท าใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีน าทา่นชม แผน่ดนิสี

แดง พืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนื้อดนิ 
จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใส พชืผักทีป่ลกูในบรเิวณพืน้ทีน่ี้ ไดแ้ก ่พวก
มันฝร่ัง ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป ก็ท า
ใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น 
เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จั้กกนัดใีนนักถา่ยรปูชาวจนี และไดร้ับ
ยกยอ่งใหเ้ป้นจดุทีม่ภีมูทิัศนส์วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของจนี เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวัด
คนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี 
ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก ท าใหเ้ห็นสเีขยีวสลบักบัสแีดงของพืน้แดง,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตารด์
ขาว ท าใหเ้ห็นทุง่สขีาวอนักวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญจ่ะเป็นพืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตดั
กบัสอีืน่ๆบา้ง ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย* (**ชว่งหนา้หนาว 
จะปกคลมุดว้ยหมิะ**) เดนิทางสู ่เมอืงถานเตีย้น (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 4ชม.) 

ค ่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงถานเตีย้น WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

 



 

วันที่ 2 ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถ า้ไซอิว๋-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ OPTION: 
โชวน์กยงู Dynamic Yunnan 

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) น าทา่นชม ถ า้ไซอิว๋ ถ ้านี้
ในสมัยอดตีราชวงศห์มงิ ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นถ ้าทีแ่ปลกประหลาดอนัดบั 1 ภายในถ ้ามคีาสต์
หนิปนู งอกโดยธรรมชาต ิแบง่ออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน้ ถ ้าไซอิว๋ ถ ้ากวนอมิ ฯลฯ ทา้ความเสยีว
กบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สมัผัสประสบการณ์ใหม ่น ัง่สไลดเ์ดอรล์งจาก
เขา ใชเ้วลาเพยีง 1-2 นาท ีเพือ่ลงสูด่า้นลา่ง *หมายเหต:ุ หากทา่นไหนไมส่ะดวกลงสไลเดอร์
สามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากเป็นราคารวมคา่บตัร
เขา้ถ ้าแลว้* 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นแวะ รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความ
เมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ า้ใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวั
หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไ  ฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ า
บา้น  จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ ีสุ่ด
ของเมอืงคนุหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ี
จนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์
มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้
เครือ่งประดบั อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลกัษณ์ของชนเผา่กลุม่
นอ้ยยนูนานตัง้แตอ่ดตี,ปัจจบุนั ผลงานการแสดงก ากบัโดยนักเตน้ชือ่ดงัหยางลีผ่งิ (Yang Liping) 
หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลงัการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกบัทว่งทา่ลลีาของ
นักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นูนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วันที่ 3 ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถ า้ไซอิว๋(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:เขาซซีาน+ประตู
มงักร+วดัหยวนทง 

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan River 
Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี มี
ความสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่นัน ้ากวา่ 
10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมน่ ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในชอ่ง
แคบยนูนาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกนัน ้าทว่มและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ที่
ส าคญัโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบนัเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและ
ผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่ำย  น าทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่
การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุ
วัยจะมา  เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมยักอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยี์
แบบธเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตู ้
สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่ง
กลมกลนื 

OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ีห่วัหนา้
ทวัร)์ 

เขาซซีาน เป็นวัดในลทัธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนี
เชือ่กนัวา่เมือ่มาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาทีเ่ขาซซีานแหง่นี้เพือ่ไปลอดประตมูังกร เมือ่ลอดแลว้สิง่ที่
ไมด่กี็จะหายไปและจะมคีวามโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ยเทา่พนัเทา่ 

วดัหยวนทง วัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกอ่ายกุวา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้า
ขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐาน
พระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของ
ไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแหง่นี้ 

ค ่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 4 คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

02.00/02.55  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD585                         

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

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

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

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

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

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

  **กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

03.15/04.15  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุ

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล
กบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมา
ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่
บรษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

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

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่
น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

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

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน/ทา่น จากราคาทวัร ์

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุน
หนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการ
เดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่น 



 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 
 

 


