
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8L14 ทวัรค์นุหมงิ ตงชวน ภเูขาหมิะเจี�ยวจื�อ  

4 วนั 3คนื  
คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิตื�นตาตื�นใจของแผน่ดนิสแีดง ที�เมอืงตงชวน ชมความงาม 

ภเูขาหมิะเจี-ยวจื�อ บนความสงูกวา่ 4,223 เมตร สวนนํ �าตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม่

ของคนุหมงิ ขอพร ณ วดัหยวนทง วดัเกา่แกอ่ายกุวา่พนัปีของมณฑลยนูนาน สมัผสั

มนตรเ์สนห่แ์หง่อดตี เมอืงโบราณกวนตู ้

-เมนพูเิศษ สกุ ี�เห็ด , อาหารกวางตุง้                    

-พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงตงซวน 1 คนื 

-เดนิทางสบายโดยสายการบนิ LUCKY AIR นํ �าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั 
 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิคนุหมงิ  

2  
คนุหมงิ-ถานเตี�ยน-ภเูขาหมิะเจี�ยวจื�อ(รวมรถแบตเตอรี�+กระเชา้)-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดงสวน

ผลไม ้

3  ถางเตี�ยน – คนุหมงิ – สวนนํ �าตกคนุหมงิ – ซุม้ประตมูา้ทอง–ซุม้ประตไูกห่ยก 

4  วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้– คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี�ยว 

24 - 27 Apr 2019  9,888  9,888 9,888 5,000 4,500 

25 - 28 Apr 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 4,500 

01 - 04 May 2019  9,888  9,888 9,888 5,000 4,500 

02 - 05 May 2019  10,888  10,888 10,888 5,000 4,500 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิคนุหมงิ  

18.30  พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 4 ประตทูางเขา้ 6 

เคานเ์ตอร ์M สายการบนิลคักี� แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกตรวจ เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

20.55  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky Air เที�ยวบนิที� 8L802 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที�ใหญท่ี�สดุในมณฑลยนู

นาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืGนที�ถงึ 15,561 ตาราง

กโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันํGาทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิ

เพราะมภีมูอิากาศที�เย็นสบายตลอดทั Gงปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิ�งที�มเีสน่หด์งึดดู

นักทอ่งเที�ยวก็คอืธรรมชาตทิี�สวยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นสูโ่รงแรมที�พัก 

:เขา้สูท่ ี�พกั เมอืงคนุหมงิ HUI SHANG INTER HOTE (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัที� 2 
คนุหมงิ-ถานเตี�ยน-ภเูขาหมิะเจี�ยวจื�อ(รวมรถแบตเตอรี�+กระเชา้)-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง

สวนผลไม ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงถานเตี�ยน (ระยะทาง195กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) นําทา่น

ขึGนชม ภเูขาหมิะเจี�ยวจื�อ นําทา่นน ั�งรถแบตเตอรี�ของอทุยาน จากนัGนน ั�งกระเชา้ขึGนสูด่า้นบนของ

ภเูขา ที�ระดบัความสงูกวา่ 4,223เมตร(เหนือระดบันํGาทะเล) ภเูขาหมิะเจีGยวจื�อนับเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว

แหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน  ใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม (ชว่งหนา้หนาวจะมี

หมิะปกคลุมขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) ชว่งหนา้หนาว ระหวา่งทางทา่นยังไดพ้บ สิ�งมหศัจรรย์

มากมาย อาท ิสนตูเ้จยีง หรอืสนอาซาเรยี นํGาของนํGาตกที�จับตวัเป็นนํGาแข็ง เป็นตน้ สว่นในระดบัที�

ความสงู 3800-4100 เมตร มทีะเลสาบภเูขาที�มชีื�อเรยีกวา่  “สระนํ �าแหง่สรวงสรรค ์นําทา่นแวะชม 

สวนผลไม ้สดๆ ใหท้า่นไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรข่องชาวจนี ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอ

เบอรร์ี� และใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี� และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร ่**หมายเหตกุารณ์ชมไร่

สตรอวเ์บอรร์ี�ข ึGนอยูก่บัฤดกูาลนัGนๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไมม่ผีลสตรอเบอรร์ี� ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิO ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั GงสิGน เนื�องจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน หรอืที�เรยีกวา่ หงถูต่ ี� แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง เป็นอําเภอที�อยูใ่นเขต

ปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิ

เขาสลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสาํปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพนัธุ ์ทํา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหเ้กดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ดักบัดนิสแีดง ทําใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ีนําทา่น

ชม แผน่ดนิสแีดง พืGนแผน่ดนิที�เป็นเนืGอดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตุ

อื�นๆในเนืGอดนิ จงึทําใหพ้ืGนที�บรเิวณนีGเป็นทัศนยีภาพที�สวยงาม สสีนัสดใส พชืผกัที�ปลกูในบรเิวณ

พืGนที�นีG ไดแ้ก ่พวกมันฝรั�ง ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอื�นๆ สสีนัของพชืผักพวกนีG อกีทั Gงขนาดของตน้ที�

แตกตา่งกนัไป ก็ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา และเมื�อถงึฤดเูก็บเกี�ยว พืGนดนิสแีดงฉาน ก็เผย

โฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิOที�รูจั้กกนัดใีนนัก

ถา่ยรปูชาวจนี และไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป้นจดุที�มภีมูทิัศนส์วยงามที�สดุแหง่หนึ�งของจนี เป็นอําเภอที�อยู่

ในเขตปกครองของจังหวัดคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของม  ณฑลยนูนาน ฤดกูาล

เพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลบักบัสแีดงของพืGนแดง ,

ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตารด์ขาว ทําใหเ้ห็นทุง่สขีาวอนักวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู 

สว่นใหญจ่ะเป็นพืGนดนิสแีดง สสีม้ ตดักบัสอีื�นๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา ชมพระ

อาทติยต์กทสีวยงาม *กรณีสภาพอากาศเอืGออํานวย*   (**ชว่งหนา้หนาว จะปกคลมุดว้ยหมิะ **) 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกั 

: เขา้สูท่ ี�พกัเมอืงตงชวน HONG TU YINXIANG HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที� 3 ถางเตี�ยน – คนุหมงิ – สวนนํ �าตกคนุหมงิ – ซุม้ประตมูา้ทอง–ซุม้ประตไูกห่ยก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ นําทา่นชม สวนนํ�าตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) 

หรอื (Niulan River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นนํGาตกฝีมอื มนุษยท์ี�

ใหญท่ี�สดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลกั 

ๆ เพื�อเป็นที�ผันนํGากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมนํ่Gา Niulan ทอ้งถิ�นไปสูท่ะเลสาบ Dianchi 

ทะเลสาบที�ใหญท่ี�สดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนีGยังชว่ยป้องกนันํGาทว่มและทําหนา้ที�เป็นที�เก็บนํGา

ยามฉุกเฉนิของประชาชน ที�สาํคญัโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะนํGาตกสาธารณะ สรา้งความ

บนัเทงิ ใหผู้ค้นมาเยี�ยมชมและผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย  จากนัGน นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื�อสขุภาพผอ่น

คลายความเมื�อยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ํGาใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืที�รูจั้กกนัดใีน

ชื�อ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําบา้น  จากนัGนแวะชม หยกจนี ที�มคีณุภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืGอ 

กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที�มชีื�อเสยีง  จากนัGนใหท้า่น อสิระชอ้ปปิ� งที�ถนนที�

เกา่แกท่ ี�สุดของเมอืงคนุหมงิ ซึ�งม ีซุม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ 

จนิหมา่ และ ปีGจ ีจนเป็นที�มาของชื�อถนนแหง่นีG โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้ง

ขึGนในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นีG เป็นแหลง่เสืGอผา้แบรนดเ์นมทั Gงของจนีและ

ตา่งประเทศ รวมทั Gงเครื�องประดบั อญัมณีชั Gนเยี�ยม รา้นเครื�องดื�ม รา้นอาหารพืGนเมอืง และรา้นขาย

ของที�ระลกึ ฯลฯ นอกจากนีGยังมสี ิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อกีมากมาย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ี�พกั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที� 4 วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้– คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัGนนําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึ�งเป็นวัดที�ใหญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตั Gงอยูท่ี�ถนน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที�ใหญท่ี�สดุในคนุหมงิอาย ุ เกา่แกก่วา่พันปีภายในวัด

ตกแตง่รม่รื�นสวยงามกลางลานมสีระนํGาขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลี�ยมกลางสระ

ดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จําลอง)ซึ�งพลเอกเกรยีง

ศกัดิO ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที� 15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที� วัดหยวนทงแหง่

นีG  แวะชมรา้นยางพาราเลอืกซืGอผลติภัณฑท์ี�ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที�นอน 

กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ และนําทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สุกี�เห็ด 

บา่ย  นําทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บการฟืGนฟใูหเ้ป็นแหลง่

การคา้ แหลง่ซอ้ปปิGงเสืGอผา้อาหารพืGนเมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ี�ชาวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุ

วัยจะมา เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที�สรา้งขึGนมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมยักอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็น

เจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นที�ตั Gงของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตู ้

สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิที�มหีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่ง

กลมกลนื นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30  เดนิทางกลบัสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ Lucky Air เที�ยวบนิ

ที�8L801                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

19.45  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 

 

หมายเหต ุ

สิ�งที�ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื�องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ

เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืGนเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล

กบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ

ซืGอหรอืไมซ่ืGอขึGนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซืGอใดๆทั GงสิGน 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืGนเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบุ

ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์

ทอ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดที�อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว̂ภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม

ที�เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั Gง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซืGอบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื�อเดนิทางมาที�สนามบนิดอน

เมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ 

การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็น

ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง  กรุป๊นี�เป็นการยื�นวซีา่แบบกรุป๊(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่)   

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีา่แบบกรุป๊) 

1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมี

หนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัGนบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้ที�มรีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมดํ่า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด สง่มาทาง E-mail เมื�อทา่น

ตกลงทําการจอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชาํรดุใดๆ ทั GงสิGน ถา้เกดิการชาํรดุ  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-

ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที�

สนามบนิเอง ณ วันเดนิทาง   (หนังสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที�สง่ชื�อใหเ้ราทําวซีา่เทา่นัGน!! 

สาํคญัมาก: กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีที�ทา่นลมื หรอื นํา

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

  

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง (กรณีทําวซีา่แบบเดี�ยว ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการยื�นดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัGนบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น   

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิGว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติiกเกอร ์หรอืรปูพริGนซ์

จาก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัGน ) 

4.สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานทตูจนี เมื�อทา่นสง่

หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยื�นวซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  2,000 บาท** 

 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

 

กรณีหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ�า  15ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กําหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว̂เครื�องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมที�พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง

สปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่นํGาหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�

บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั GงนีGยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั

ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิ�มจากคา่ทวัร ์1,500 บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น* 

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.คา่นํGาหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีนํGาหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่

นํGาหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิ�ง 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

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

 

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 Gงหมด ทั GงนีG ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนํา 

เที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตัว̂เครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่

ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึGนจรงิ 

4. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึGนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตัว̂เครื�องบนิ หรอืคา่ตัว̂

เครื�องบนิ (กรณีออกตัว̂เครื�องบนิแลว้)     

5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิOในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Gงหมด 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Gงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิทฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Gงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Gงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิtท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิOการเก็บคา่นํGามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึGนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั GงสิGน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเที�ยวสามารถสลบัปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั GงสิGน หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

7. รายการนีGเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Gงหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี� / 

ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั GงนีGตอ้งขึGนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัGน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั GงสิGนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัGน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิOไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ

ทั GงสิGน 

12. บรกิารนํGาดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นัGน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซืGอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั Gงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั Gงหมด 

 

 

 

 


