
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code: FD401  
ทวัรค์นุหมงิ ตงชวน สะพานแกว้  

4วนั 2คนื 
 

คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิต ื,นตาตื,นใจของแผน่ดนิสแีดง ที,เมอืงตงชวน ชมความงาม ถํ 4า
ไซอิ6ว ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตร วา้วว!! สมัผสัประสบการณใ์หม ่น ั,ง
สไลดเ์ดอรล์งจากเขา สวนนํ 4าตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชอ้ปปิ4 งเมอืง
โบราณกวนตู ้
 

เมนสูดุพเิศษ สกุ ี4เห็ด, อาหารกวางตุง้ 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงถานเตี4ยน 1 คนื, เมอืงคนุหมงิ 1 คนื 

บนิตรง คนุหมงิ โดยสายการบนิ Thai Air Asia 
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
วนัที, รายละเอยีดทอ่งเที,ยว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตี4ยน 

2  
ถานเตี4ยน-คนุหมงิ- ถํ 4าไซอิ6ว-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ OPTION: โชว์

นกยงู Dynamic Yunnan 

3  
ถานเตี4ยน-คนุหมงิ- ถํ 4าไซอิ6ว(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดั

หยวนทง 

4  คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี,ยว 

26 - 29 Apr 2019  7,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

03 - 06 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-ถานเตี4ยน 
05.00  พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ั4น 3 ประต ู3 เคาเตอร์

เช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั 8นตอนจากเจา้หนา้ที=) 
กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที=สายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบนิ 

08.05/09.15 น. บนิลดัฟ้าสู ่คนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เที,ยวบนิที, FD582 
*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื=อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื=องดื=มบนเครื=อง) 
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 ั6วบนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ที,อกีคร ั4ง** 

11.25/12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที=ใหญท่ี=สดุในมณฑลยนู
นาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพื8นที=ถงึ 15,561 ตาราง
กโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันํ8าทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ื=อวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิ
เพราะมภีมูอิากาศที=เย็นสบายตลอดทั 8งปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิ=งที=มเีสน่หด์งึดดู
นักทอ่งเที=ยวก็คอืธรรมชาตทิี=สวยงาม หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เที=ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
สู ่เมอืงตงชวน หรอืที,เรยีกวา่ หงถูต่ ี4 แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง เป็นอําเภอที=อยูใ่นเขตปกครองของ
เมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลบัซบัซอ้น 
ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสาํปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ทําใหเ้กดิสสีนั
มากมายของดอกไมต้ดักบัดนิสแีดง ทําใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีนําทา่นชม แผน่ดนิสี
แดง พื8นแผน่ดนิที=เป็นเนื8อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุื=นๆในเนื8อดนิ 
จงึทําใหพ้ื8นที=บรเิวณนี8เป็นทัศนียภาพที=สวยงาม สสีนัสดใส พชืผักที=ปลกูในบรเิวณพื8นที=นี8 ไดแ้ก ่พวก
มันฝรั=ง ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอื=นๆ สสีนัของพชืผักพวกนี8 อกีทั 8งขนาดของตน้ที=แตกตา่งกนัไป ก็ทํา
ใหเ้กดิภาพที=สวยงาม แปลกตา และเมื=อถงึฤดเูก็บเกี=ยว พื8นดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น 
เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิbที=รูจั้กกนัดใีนนักถา่ยรปูชาวจนี และไดรั้บ
ยกยอ่งใหเ้ป้นจดุที=มภีมูทิัศนส์วยงามที=สดุแหง่หนึ=งของจนี เป็นอําเภอที=อยูใ่นเขตปกครองของจังหวัด
คนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี 
ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลบักบัสแีดงของพื8นแดง,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตารด์
ขาว ทําใหเ้ห็นทุง่สขีาวอนักวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญจ่ะเป็นพื8นดนิสแีดง สสีม้ ตดั
กบัสอีื=นๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพที=สวยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศเอื8ออํานวย* (**ชว่งหนา้หนาว 
จะปกคลมุดว้ยหมิะ**) เดนิทางสู ่เมอืงถานเตี4ยน (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 4ชม.) 

คํ=า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร 
: เขา้สูท่ ี,พกั เมอืงถานเตี4ยน WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที, 2 ถานเตี4ยน-คนุหมงิ- ถํ 4าไซอิ6ว-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ OPTION: 
โชวน์กยงู Dynamic Yunnan 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) นําทา่นชม ถํ 4าไซอิ6ว ถํ8านี8
ในสมัยอดตีราชวงศห์มงิ ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นถํ8าที=แปลกประหลาดอนัดบั 1 ภายในถํ8ามคีาสต์
หนิปนู งอกโดยธรรมชาต ิแบง่ออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน้ ถํ8าไซอิcว ถํ8ากวนอมิ ฯลฯ ทา้ความเสยีว
กบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตรจากระดบันํ8าทะเล สมัผัสประสบการณ์ใหม ่น ั,งสไลดเ์ดอรล์งจาก
เขา ใชเ้วลาเพยีง 1-2 นาท ีเพื=อลงสูด่า้นลา่ง *หมายเหต:ุ หากทา่นไหนไมส่ะดวกลงสไลเดอร์
สามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิทั 8งนี8บรษัิทขอสงวนสทิธิbไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื=องจากเป็นราคารวมคา่บตัร
เขา้ถํ8าแลว้* 

เที=ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นแวะ รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื=อสขุภาพผอ่นคลายความ
เมื=อยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ํ8าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืที=รูจั้กกนัดใีนชื=อ “ครมีบวั
หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจํา
บา้น  จากนั8นแวะชม หยกจนี ที=มคีณุภาพและมชีื=อเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื8อ กําไร
หยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที=มชีื=อเสยีง  จากนั8นใหท้า่น อสิระชอ้ปปิ4 งที,ถนนที,เกา่แก่
ที,สุดของเมอืงคนุหมงิ ซึ,งม ีซุม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ 
และ ปี8จ ีจนเป็นที=มาของชื=อถนนแหง่นี8 โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึ8นในสมัย
ราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี8 เป็นแหลง่เสื8อผา้แบรนดเ์นมทั 8งของจนีและตา่งประเทศ รวมทั 8ง
เครื=องประดบั อญัมณีชั 8นเยี=ยม รา้นเครื=องดื=ม รา้นอาหารพื8นเมอืง และรา้นขายของที=ระลกึ ฯลฯ 
นอกจากนี8ยังมสี ิ=งอํานวยความสะดวกอื=นๆ อกีมากมาย 
OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ี,หวัหนา้ทวัร)์ 
การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรื=องราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลกัษณ์ของชนเผา่กลุม่
นอ้ยยนูนานตั 8งแตอ่ดตี,ปัจจบุนั ผลงานการแสดงกํากบัโดยนักเตน้ชื=อดงัหยางลี=ผงิ (Yang Liping) 
หนึ=งในนักเตน้ที=มชีื=อเสยีงที=สดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลงัการโชวต์ื=นตาตื=นใจไปกบัทว่งทา่ลลีาของ
นักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นูนาน 

คํ=า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร  
: เขา้สูท่ ี,พกั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

 
 
 
 
  

วนัที, 3 
ถานเตี4ยน-คนุหมงิ- ถํ 4าไซอิ6ว(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:เขาซซีาน+ประตู
มงักร+วดัหยวนทง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม สวนนํ4าตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan River 
Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นนํ8าตกฝีมอื มนุษยท์ี=ใหญท่ี=สดุในเอเชยี มี
ความสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพื=อเป็นที=ผนันํ8ากวา่ 
10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมนํ่8า Niulan ทอ้งถิ=นไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที=ใหญท่ี=สดุในชอ่ง
แคบยนูนาน นอกจากนี8ยังชว่ยป้องกนันํ8าทว่มและทําหนา้ที=เป็นที=เก็บนํ8ายามฉุกเฉนิของประชาชน ที=
สาํคญัโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะนํ8าตกสาธารณะ สรา้งความบนัเทงิ ใหผู้ค้นมาเยี=ยมชมและ
ผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เที=ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเที=ยวที=ไดรั้บการฟื8นฟใูหเ้ป็นแหลง่

การคา้ แหลง่ซอ้ปปิ8งเสื8อผา้อาหารพื8นเมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ี=ชาวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุ
วัยจะมา  เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที=สรา้งขึ8นมาเพื=อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมยักอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็น
เจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นที=ตั 8งของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตู ้
สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิที=มหีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่ง
กลมกลนื 
OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ี,หวัหนา้
ทวัร)์ 
เขาซซีาน เป็นวัดในลทัธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนี
เชื=อกนัวา่เมื=อมาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาที=เขาซซีานแหง่นี8เพื=อไปลอดประตมูังกร เมื=อลอดแลว้สิ=งที=
ไมด่ก็ีจะหายไปและจะมคีวามโชคดเีพิ=มขึ8นรอ้ยเทา่พนัเทา่ 
วดัหยวนทง วัดที=ใหญแ่ละเกา่แกอ่ายกุวา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รื=นสวยงามกลางลานมสีระนํ8า
ขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลี=ยมกลางสระดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐาน
พระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จําลอง)ซึ=งพลเอกเกรยีงศกัดิb ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที= 15 ของ
ไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที= วัดหยวนทงแหง่นี8 

คํ=า  บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 

  
วนัที, 4 คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

02.00/02.55  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เที,ยวบนิที, FD585                         
*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื=อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื=องดื=มบนเครื=อง) 
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 ั6วบนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ที,อกี
คร ั4ง** 

03.15/04.15  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 
 
 

หมายเหต ุ
สิ,งที,ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เนื=องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที=ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที=ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื8นเมอืงใหนั้กทอ่งเที=ยวทั=วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึ=งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล
กบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที=ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซื8อหรอืไมซ่ื8อขึ8นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื8อใดๆทั 8งสิ8น 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื8นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที=ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ=ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ=นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดที=อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัcวภายในประเทศ (หรอืเครื=องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที=เจา้หนา้ที=กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั 8ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื=องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที=ขายเป็นหลกั 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื4อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื,อเดนิทางมา
ที,สนามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที,ยวบนิ การยกเลกิเที,ยวบนิ มกีารยบุเที,ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลี,ยนแปลง เนื,องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่
สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

   
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัcวเครื=องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมที=พัก  (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ=าตามที=ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที=ตา่งๆ ตามที=ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ8าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที=สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื=อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที=
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั 8งนี8ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที=มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้ง 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่วซีา่ทอ่งเที,ยวจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ี,ถอืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิ,มจากคา่ทวัร ์1,500 บาท) 
*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ั4น* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิ=ม 7% และภาษีหกั ณ ที=จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที=นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื=องดื=มที=สั=งเพิ=ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่นํ8าหนักกระเป๋าสมัภาระที=หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ8าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ8าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที=ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 
    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ,ม 300 หยวน/ทา่น จากราคาทวัร ์
 
เง ื,อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นที,เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
การยกเลกิการจอง   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรณีที=นักทอ่งเที=ยวหรอืเอเจนซี=ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื=อนการเดนิทาง นักทอ่งเที=ยวหรอืเอเจนซี=(ผูม้ี
ชื=อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที=บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ=งเพื=อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที=ชาํระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที=ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที=ชาํระ
แลว้ทั 8งหมด ทั 8งนี8 ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที=ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที=ชาํระแลว้เนื=องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที=ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที=ยว เชน่ การสาํรองที=นั=งตัcวเครื=องบนิ การจองที=พักฯลฯ 
3. ในกรณีที=ลกูคา้ยื=นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี=ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที=วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที=เกดิขึ8นจรงิ 
4. กรณียื=นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึ8นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื=นวซีา่ / คา่มัดจําตัcวเครื=องบนิ หรอืคา่ตัcว
เครื=องบนิ (กรณีออกตัcวเครื=องบนิแลว้)     
5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื=องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที= ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิbในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั 8งหมด 
 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 8งหมดกอ่นทําการจอง เพื=อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมื=อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั 8งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื=อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 8งหมด 
 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuท ี,จะเลื,อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ4นในกรณีที,มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิbการเก็บคา่นํ8ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ=ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ8นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี=ยนเที=ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื=องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ=งของผดิกฎหมาย ซึ=งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเที=ยวสามารถสลบัปรับเปลี=ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิสิ=งของสญูหาย อนัเนื=องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที=ยวเอง 
7. รายการนี8เป็นเพยีงขอ้เสนอที=ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 8งหนึ=ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที=พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ=งอาจจะปรับเปลี=ยนตามที=ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื=องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที=เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี= / 
ปลอดบหุรี=ได ้โดยอาจจะขอเปลี=ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี=เขา้พัก ทั 8งนี8ตอ้งขึ8นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ=มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั8น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 8งสิ8นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั8น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื=องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที=ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที=ยว อนัเนื=องมาจากการกระทําที=สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื=น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทั 8งสิ8น 
12. บรกิารนํ8าดื=มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกนัภัย ที=บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที=ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที=ยว เทา่นั8น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื=อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื=อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื8อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั=วไป และควรศกึษาเงื=อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื=อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั 8งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื=อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที=ไดร้ะบไุวท้ั 8งหมด 
 

 

 

 


