
              

 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – คนุหมงิ  

18.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ั$น 4 ประตทูางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สายการบนิ LUCKY AIR (8L) 
พบเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารเรื�องกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบตัรที�นั�งบนเครื�องบนิ 
20.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR เที�ยวบนิที� 8L802                                                 
(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ั:วโมง 15 นาท)ี 
23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชั�วโมง) หลงัจากผา่นขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พัก 
พกัที: HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

วนัที:สอง สวนนํ$าตกคนุหมงิ – ชมิสตรอเบอรสีดๆจากไร ่– เมอืงตงซวน – ชมววิภเูขาเจ็ดสแีหง่ตงซวน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม สวนนํ$าตก ดว้ยความที�เมอืงคนุหมงิไมม่สีวนสาธารณะใหญ่ๆ  มากนัก จงึไดส้รา้งพื0นที�สเีขยีวนี�ข ึ0นมาใจกลางนครคนุหมงิ ซึ�ง
จะมทีั 0งทะเลสาบและ นํ0าตกรปูแบบตา่งๆ ที�ถกูสรา้งขึ0นมา เพื�อเป็นที�พักผอ่นหยอ่นใจของชาวคนุหมงิ 
นําทา่นแวะ ไรส่ตรอเบอรี: ใหท้า่นลองชมิสตรอวเ์บอรร์ี�สดๆ ในบรรยากาศของไรส่ตรอเบอรร์ี�อยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่
สตรอเบอรร์ี�ของคนจนี ชมวธิกีารปลูก และการดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี� ว่ามวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ี�ที�ขนาดใหญ่เป็น
พเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที�ชื�นชอบของชาวจนีเองและชาวตา่งชาต ิอกีทั 0งยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย 
และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี� และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทั 0งยังสามารถซื0อกลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  
(หมายเหต ุ: การชมไรส่ตรอเบอรร์ ี:ข ึ$นอยูก่บัฤดกูาล และสภาพอากาศ หากไรส่ตอเบอรี:ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิTในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั$งส ิ$น) 
 

 
 
 
 
 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูขนมจนีขา้มสะพาน 



              

 

    

 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจนีขา้มสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที�ชาวยูนนานนยิมที�สุด 
ชาวยูนนานรับประทานขนมจีนดว้ยหลายวธิ ีซึ�งรวมทั 0งการลวก ผัด ตม้ และยําดว้ย แต่
ขนมจีนขา้มสะพานจะเป็นที�นิยมที�สุดและมีชื�อเสยีงมากที�สุด สิ�งสําคัญของขนมจีนขา้ม
สะพานก็คอืนํ0าซปุ ซึ�งตุน๋จากซี�โครงหม ูไกแ่ละแฮมเป็นเวลานาน สว่นเสน้ขนมจนีนั0นทํามา
จากขา้ว วธิกีารรับประทานเริ�มจากเทนํ0าแกงใส่ชามขนมจนีที�ลวกเสน้ไวแ้ลว้ หลังจากนั0น
เตมิเนื0อสัตวต์่างๆ ไขน่กกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอมและผักช ีจะไดข้นมจนีขา้มสะพานที�
แสนอรอ่ย 
 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงซวน หรอื หงถูต่ ี0 แปลวา่แผน่ดนิสแีดง เป็นอําเภอที�อยูใ่น
เขตปกครองของจังหวดัคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลบัซบัซอ้น ชาวบา้น
ประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมัีนสําปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ 
ตงซวน เป็นจดุที�นักทอ่งเที�ยวมักแวะมาถา่ยรปู เนื�องจากมภีมูปิระเทศที�สวยงามอกีแหง่หนึ�งของมณฑลยูนนาน ชาวบา้นแถวนั0นเล่าให ้
ฟังว่า มชี่างภาพชาวจีนท่านหนึ�งตั 0งใจจะไปถ่ายรูปที�หยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ้่านมาที�ตงชวนก่อน และพบว่าทวิทัศน์ที�นี�
งดงาม เนื�องจากมพีื0นดนิเป็นสแีดง เมื�อชาวบา้นปลูกขา้วสาล,ีมัสตาร์ด ยิ�งทําใหภู้เขาสวยงามหลากสสีัน โดยเฉพาะในยามเชา้และ
ยามเย็นมถีกูทาบทาดว้ยแสงอาทติย ์ยิ�งมคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของดนิแดงแหง่นี0 
นําทา่นชมววิทวิทัศนข์อง ภเูขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน ตั 0งอยูใ่นเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนอืของคนุหมงิ พื0นแผน่ดนิที�เป็นเนื0อดนิสแีดง
เกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุื�นๆในเนื0อดนิ พื0นที�บรเิวณนี0จงึเกดิเป็นทัศนยีภาพที�สวยงาม สสีนัสดใสน่าสนใจ เนนิเขา
สแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไรน่าเกษตรกร พชืผักที�ปลกูในบรเิวณพื0นที�นี0 ไดแ้ก ่พวกมันฝรั�ง ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และ
อื�นๆ สสีนัของพชืผักพวกนี0 อกีทั 0งขนาดของตน้ที�แตกตา่งกนัไป ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา และเมื�อถงึฤดเูก็บเกี�ยว พื0นดนิสแีดงฉาน 
ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจดุชมววิที�นักถา่ยภาพและนักทอ่งเที�ยวตอ้งมาเยอืน  

 
 
คํ:า  บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
พกัที: WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 

วนัที:สาม ภเูขาหมิะเจี$ยวจื:อ(รวมรถแบตเตอรี:และกระเชา้) – คนุหมงิ – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู ่อําเภอลู่ชว่น ซึ�งอยู่ทางภาคเหนือของเมอืงคนุหมงิ เป็นที�ตั 0งของ ภเูขาเจี$ยวจื:อ ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคนุหมงิ สถานที�
เที�ยวแหง่ใหม่ของมณฑลยูนนาน ที�เพิ�งมกีารสรา้งกระเชา้ขึ0นบนยอดเขาในปี 2555 นําท่านขึ0นรถประจําทางของทางอทุยาน(20 นาท)ี 
ตอ่ดว้ยนั�งกระเชา้ขึ0นไปดา้นบน ใหท้่านไดเ้ดนิตอ่บนทางเดนิไมท้ี�ไดจั้ดวางไวอ้ย่างด ีสูจุ่ดที�เดน่ที�สดุในการชมววิทวิทัศน์ของภเูขาหมิะ
เจี0ยวจื�อ คอืจุดยอดของภเูขา ที�ระดับความสงู 4,223 เมตร (เหนอืระดับนํ0าทะเล) ในหนา้หนาว ระหวา่งทางทา่นยังไดพ้บสิ�งมหัศจรรยอ์กี
มากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรอืสนอาซาเรยี, นํ0าของนํ0าตกที�จับตัวเป็นนํ0าแข็ง, ลําธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ทําใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุ
ที�จะไม่พรรณนาไม่ได ้สว่นในระดับที�ความสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบภเูขา ที�มชี ื�อเรยีกวา่ “สระนํ0าแหง่สรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดู
ใบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มที�จะบานสะพรั�งกวา่ 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งที�ดอกกหุลายพันปีเบง่
บานสวยงามอยูบ่นภเูขาแหง่นี0 (ชว่งเวลาที�เหมาะสมในการมาที�ภเูขาแหง่นี0 คอื ชว่งหนา้หนาว ตั 0งแตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน) 



              

 

    

 

 
 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครคนุหมงิ เมอืงที�ไดถ้กูขนานนามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดหูนาว
ไมห่นาวจัด และฤดรูอ้นไมร่อ้นมาก อณุหภมูเิฉลี�ย 15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที�ใหญท่ี�สดุในมณฑลยูน
นาน ตั 0งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจนี มขีนาดใหญท่ี�สดุเป็นอนัดบั 6 จากทั 0งหมด 27 มณฑล  
 OPTION SHOW : ชมโชว์สุดพิเศษ IMPRESSION OF YUNNAN หรือ DYNAMIC YUNNAN การแสดงโชว์ความ
ประทับใจแห่งยูนาน เป็นโชวท์ี�เล่าเรื�องงราวชวีติชนพื0นเมอืงดังเดมิ ความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ยยูนานตั 0งแต่อดตี
จนถงึปัจจุบัน ผ่านการรอ้งเลน่ เตน้ รํา ท่ามกลาง แสง ส ีเสยีง สดุตระการตา ภายใตก้ารกํากับของ หยางลี�ผงิ Yang Liping นักเตน้ผูม้ี
ชื�อเสยีงในประเทศจนี (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ี�ไกดท์อ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทัวร)์ 
 

 
 
คํ:า  บรกิารอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร 
พกัที: LONGWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัที:ส ี:  วดัหยวนทง – ประตมูา้ทองไกห่ยก – OPTION TOUR ภเูขาซซีาน – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม วดัหยวนทง วดัที�ใหญท่ี�สดุและเกา่แกท่ี�สดุของมณฑลยนูนาน เป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที�ใหญท่ี�สดุในคนุหมงิ สรา้งมา
ตั 0งแต่สมัยราชวงศถ์ังมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ�งภายในวัด กลางลานจะมสีระนํ0าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปด
เหลี�ยมกลางสระนํ0าสมีรกต ศาลาแปดเหลี�ยมหลังนี0เป็นศาลาที�อูซ๋านกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอมิพัน
กร” และเจา้แม่กวนอมิพมา่ หรอืเรยีกวา่ “เจา้แม่กวนอมิหยก” ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช
(จําลอง) ซึ�งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน ใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที�วดัแหง่นี0 



              

 

    

 
 
จากนั0นนําท่านชม ประตมูา้ทองไกห่ยก ซึ�งเป็นประตูศักดิส̂ทิธิคู่̂บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนานโบราณเชื�อว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี0 
แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิ�มขึ0นทวคีณู 

 
 
 
เที:ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว่ยเมน ูสกุ ี$เห็ดสมนุไพร 
 

เนื�องจากเมอืงคนุหมงิมเีห็ดหลากหลายชนดิ ทําใหเ้มนูเห็ดกลายเป็นเมนูยอดนยิม 
ซึ�งมมีากหลากหลายกว่า 20 ชนดิ ขึ0นอยู่กับแต่ละรา้นจะสามารถสรรหามาใหเ้ลอืกกันได ้
เลอืกผักและเลอืกเครื�องเคยีงอื�นๆมทีั 0งลูกชิ0นและเนื0อสัตว ์และทุกขึ0นตอนในการปรุงจะมี
พนักงานประจําตัวคอยทําใหต้ลอด เพื�อใหค้ณุภาพการกนิที�ดแีละถกูตอ้ง หลังจากนํ0าแกง
เดอืด เราจะกนินํ0าซปุรอ้นๆกอ่น เป็นนํ0าซปุทยีังไมไ่ดใ้สอ่ะไรลงไปตม้ หลงัจากนั0นจะใสเ่ห็ด
นานาชนิดที�เราเลือกไว ้แลว้ปิดฝารอเวลาชมิเห็ดทั 0งสดและหวาน แต่�ละชนิดก็อร่อย
แตกต่างกันไป หลังจากกนิเห็ดเสร็จก็จะเป็นขึ0นตอนการกนิผัก และตามดว้ยลูกชิ0นและ
เนื0อสตัวต์า่งๆ ตบทา้ยดว้ยบะหมี� เห็นชื�อเมนูงา่ยๆ แตค่วามอรอ่ยสดุแสนจะประทับใจคนรัก
เห็ดมากๆ ถา้ไดม้โีอกาสไปคนุหมงิ หา้มพลาดชมิสกุี0เห็ดเด็ดขาด 
OPTION TOUR : ภเูขาซซีาน(รวมรถแบตเตอรร์ ี:) ทําท่านเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตั 0ง
ห่างจากตัวเมอืงคุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วนหนึ�งของวัดในลัทธเิต๋า สรา้งในชว่ง ค.ศ.
1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงคห์นิที�สกัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิต๋า ซึ�งสรา้งขึ0นดว้ยแรง
ศรัทธาของชาวบา้นที�มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี นําทา่นเดนิลอด ประตมูงักรหลงเหมนิ ซึ�งสรา้งขึ0นในสมัยราชวงศห์มงิ 
เชื�อกันวา่เป็น ประตแูหง่ความสริมิงคล ซึ�งถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตแูหง่นี0 จะประสบแตค่วามสําเร็จโชคด ีตอนลอดประตมัูงกรก็ตอ้ง
ลบูลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นที�เราจะเดนิผ่านประตมัูงกรนี0 ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิ�งใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครั 0ง ประตแูหง่นี0ตั 0งเดน่
เป็นสง่าอยู่รมิหนา้ผา และการมาเที�ยวชมเขาซซีานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉอื  เป็น



              

 

    

ทะเลสาบนํ0าจดืที�ใหญ่ที�สดุของมณฑลยูนาน อยู่สงูกวา่ระดับนํ0าทะเล 1,886.5 เมตร แตก่อ่นทะเลสาบแหง่นี0กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี0 แต่
ตอนนี0เหลอืกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี0 ไดช้ื�อว่าเป็นทะเลสาบที�สวยมากจนถูกขนานนามว่า 
"ไขมุ่กทอแสงแหง่ที:ราบสูง" ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบแห่งนี0มชี ื�อเสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซสูไีทเฮา แห่งราชวงศช์งิ 
พระนางก็อยากมาดทูะเลสาบแหง่นี0มาก แตไ่มส่ามารถมาถงึได ้เนื�องจากพระองคท์รงเป็นแมนจ ูกลวัวา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถกู
ชนกลุ่มนอ้ยทํารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคุนหมงิขึ0นที� นครหลวงปักกิ�ง ขึ0นแทน (ราคาทัวร์ 600 บาท/ท่าน สามารถตดิต่อไดท้ี�ไกด์
ทอ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทัวร ์/ สําหรับทา่นที�ไมไ่ดซ้ื0อทัวรเ์พิ�มสามารถอสิระชอ้ปปิ0งรอคณะไดท้ี�ถนนคนเดนิฉาหมา่ฮั�วเจยีลู)่ 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย 
18.30 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เที�ยวบนิที� 8L801                                                         
(ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง 2 ช ั:วโมง 15 นาท)ี    
19.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************* 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกตัcวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ทกุครั 0งกอ่นทําการ 
ออกตัcว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
**การเดนิทางในแตล่ะคร ั$งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ$นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิTในการเลื:อนการเดนิทาง หรอืเปลี:ยนแปลงราคา* 
 

**โรงแรมที:พกั และโปรแกรมทอ่งเที:ยวอาจมกีารสลบัปรบัเปลี:ยนขึ$นอยูก่บัความเหมาะสม  
และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 
ณ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซื0อได ้ 

แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื0อ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทัวรท์ั 0งส ิ0น แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที:ใชบ้รกิาร ***   
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 



              

 

    

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
 

พกัเดี:ยวเพิ:ม 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว̀ 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค.2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

01 – 04 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

02 – 05 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

03 – 06 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

06 – 09 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

08 – 11 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

10 – 13 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

13 – 16 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

14 – 17 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

15 – 18 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

17 – 20 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

19 – 22 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

20 – 23 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

22 – 25 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

23 – 26 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

24 – 27 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

26 – 29 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

27 – 30 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

28 – 31 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

01 – 04 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

02 – 05 เมษายน 2562  9,999 9,999 2,500 5,900 

03 – 06 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

05 – 08 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,000 5,900 



              

 

    

06 – 09 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,000 5,900 

07 – 10 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,000 5,900 

08 – 11 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,000 5,900 

09 – 12 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,000 5,900 

10 – 13 เมษายน 2562 11,999 10,999 3,000 5,900 

11 – 14 เมษายน 2562 14,999 14,999 3,500 6,900 

12 – 15 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 6,900 

13 – 16 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 6,900 

14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 6,900 

15 – 18 เมษายน 2562 14,999 14,999 3,500 6,900 

16 – 19 เมษายน 2562 11,999 13,999 3,500 5,900 

17 – 20 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

18 – 21 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

19 – 22 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ:นและคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่
ทา่น** 

คา่ทปิสําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 
อตัราคา่บรกิารนี$รวม 
� คา่ตัcวเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      
� คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ0าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามราย  
� คา่อาหารตามมื0อที�ระบใุนรายการ     
� คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนี$ไมร่วม 

� คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  
    **สําหรับพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั0น** 



              

 

    

�  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี  
**ในกรณีที�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุป๊) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 
วซีา่เพิ�ม ทา่นละ 1,800 บาท** 
� คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขับรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เด็กและผูใ้หญช่าํระคา่ทปิ
เทา่กนั** 
    **สว่นของหวัหนา้ทัวรท์ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  
     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรณุา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 
เง ื:อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิเต็มจาํนวนเพื�อสํารองที�นั�ง  

2.นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที�เหลือทั 0งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์0นๆ 
3.การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี0 วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
4.คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 
 
 
เง ื:อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอ
เจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่ง
ใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง
ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อ
ทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี0 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั 0งหมดทั 0งนี0 ทางบรษัิทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรียมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตัcวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

**เนื�องจากราคานี0เป็นราคาโปรโมชั�น ตัcวเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตัcวเทา่นั0น จงึไม่สามารถ
ยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั 0งสิ0น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิTไมค่นืเงนิท ั$งหมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 



              

 

    

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื0อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิาร
ทั 0งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท 
ดังนี0 วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั0นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
เง ื:อนไขและขอ้กาํหนดอื:นๆ 

1. ทวัรน์ี0สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั0น 

2. ทวัรน์ี0เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื
ทั 0งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่น
หรอืทั 0งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่น
ยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้
ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัcวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิด ้
สง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 0งนี0 บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ0นของนักทอ่งเที�ยวที�
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี0คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั0น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ̂นการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ0น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัcวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื0อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั0น  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ0นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่
ชิ0น และรวมกนัทกุชิ0นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
นําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั0น ถา้
สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต ้
ทอ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  



              

 

    

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั0น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื�องจากรัฐบาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรักษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ0งขยะ จงึอาจไมม่บีรกิารที�โรงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี:ยวกบัการนําแบตเตอรี:สํารองขึ$นไปบนเครื:องบนิดงันี$ 

 แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึ0นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ0นเครื�องไดไ้ม่มี
การจํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ0นเครื�องไดไ้มเ่กนิ
คนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ0นเครื�องในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื:นวซีา่ทอ่งเที:ยวประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั$น!! 
• สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ที�มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

• สําเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ:ากวา่ 18 ปี 

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

การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเที:ยวใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยที:ชดัเจน  
ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้                 
                เมอืงนั�นๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหนั 

สําหรับบคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี0 ตั 0งแตว่นัที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซ ึ�งไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.

ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์

 


