
              

 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Code: FD401 ทวัรค์นุหมงิ ตงชวน สะพานแกว้ 4วนั 2คนื 
 

คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน 
ชมความงาม ถํา้ไซอิว๋ ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตร  

วา้วว!! สมัผสัประสบการณใ์หม ่น ัง่สไลดเ์ดอรล์งจากเขา 
สวนนํา้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชอ้ปป้ิงเมอืงโบราณกวนตู ้

เมนูสดุพเิศษ สกุ ีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้ 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงถานเตีย้น 1 คนื, เมอืงคนุหมงิ 1 คนื 

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

 

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก 

อาย ุ1-18 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

8-11 ม.ีค.62  7,888 10,888 3,500 20 

29 ม.ีค.-1เม.ย.62 8,888 11,888 3,500 20 

5-8 เม.ย.62 11,888 14,888 3,500 20 

12-15 เม.ย.62 14,888 17,888 3,500 20 

26-29 เม.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

3-6 พ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

10-13 พ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

17-20 พ.ค.62 11,888 14,888 3,500 20 

24-27 พ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

31 พ.ค.-3 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 20 

14-17 ม.ิย.62 7,888 10,888 3,500 20 

28 ม.ิย.-1 ก.ค.62 8,888 11,888 3,500 20 



              

 

    

26-29 ก.ค.62  9,888 12,888 3,500 20 

9-12 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 20 

6-9 ก.ย.62 8,888 11,888 3,500 20 

13-16 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

20-23 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

11-14 ต.ค.62 12,888 15,888 3,500 20 

18-21 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

25-28 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

1-4 พ.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

8-11 พ.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

15-18 พ.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

22-25 พ.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

29 พ.ย.-2ธ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

6-9 ธ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

13-16 ธ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 

20-23 ธ.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น 
                                                                                                                 ---, เทีย่ง, เย็น                                                          
05.00 น.   พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ 

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบนิ   

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

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

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. 

 **กรณีออกตัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้** 
 

11.25/12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนาน มี

ประชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอื

ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบาย

ตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลังผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ต ี ้แปลว่า แผ่นดนิสแีดง เป็นอําเภอที่อยู่ในเขต

ปกครองของเมืองคุนหมงิ อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขา

สลับซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีนัสําปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ทําใหเ้กดิสสีนั

มากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ทําใหไ้ดรั้บขนานนามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ีนําท่านชม แผน่ดนิสแีดง 

พืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนื้อดนิ จงึทําใหพ้ืน้ที่

บรเิวณนี้เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม สสีันสดใส พืชผักทีป่ลูกในบรเิวณพื้นทีน่ี้ ไดแ้ก่ พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต 

ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีันของพชืผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกต่างกันไป ก็ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม 

แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ  
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งชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกันดีในนักถ่ายรูปชาวจนี และไดรั้บยกย่องใหเ้ป้นจุดทีม่ภีมูทิัศน์สวยงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของจนี เป็นอําเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวัดคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือขอ

งม  ณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมอืงตงชวนใน 1 ปี ชว่งม.ีค. จะปลูกผัก ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกับสี

แดงของพืน้แดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารด์ขาว ทําใหเ้ห็นทุ่งสขีาวอันกวา้งใหญ่ไพศาล นอกฤดู

เพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตัดกับสอีืน่ๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา *กรณี

สภาพอากาศเอือ้อํานวย*   (**ช่วงหนา้หนาว จะปกคลุมดว้ยหมิะ **) เดนิทางสู่ เมอืงถานเตีย้น 

(ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงถานเตีย้น   WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่อง:    ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถํา้ไซอิว๋-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรข์ากลบั)-ถนนคนเดนิ 
                     OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan                              
                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 เดนิทางกลับสู ่คนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) นําท่านชม ถํา้ไซอิว๋ ถ้ํานี้ในสมัย

อดตีราชวงศห์มงิ ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นถ้ําทีแ่ปลกประหลาดอนัดับ 1 ภายในถ้ํามคีาสตห์นิปนู งอกโดย

ธรรมชาต ิแบง่ออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน้ ถ้ําไซอิว๋ ถ้ํากวนอมิ ฯลฯ ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกว่า 

20 เมตรจากระดับน้ําทะเล สมัผัสประสบการณ์ใหม ่น ัง่สไลดเ์ดอรล์งจากเขา ใชเ้วลาเพยีง 1-2 นาท ีเพือ่

ลงสู่ดา้นล่าง *หมายเหตุ: หากท่านไหนไม่สะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิทัง้นี้บรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากเป็นราคารวมคา่บตัรเขา้ถ้ําแลว้*   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นแวะ รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้
กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รูจั้กกันดีในชื่อ “ครมีบวัหมิะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไ  ฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบา้น  จากนัน้แวะชม 
หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะ 



              

 

    

 สัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงที่
ถนนทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตู
ม้าทอง และ  ซุ้มประตูไก่หยก  ภาษาจีนเรียกว่า 
จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้
มา้ทองและไก่มรกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสือ้ผา้
แบรนด์ เนมทั ้งของจีนและต่ า งประ เทศ  รวมทั ้ง
เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหาร
พืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้ังมสี ิง่
อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 
OPTION: โชวน์กยูง Dynamic Yunnan (ราคา 

300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ยยนู
นานตัง้แตอ่ดตี,ปัจจบุนั ผลงานการแสดงกํากบัโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนักเตน้ที่
มชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลังการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรี
ประกอบสไตลย์นูนาน  

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่าม: ถานเตีย้น-คนุหมงิ- ถํา้ไซอิว๋(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:โชวน์กยงู   

                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

นําท่านชม สวนนํา้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan River Waterfall 
Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน้ําตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร 
มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน้ํากว่า 10 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุจากแมน้ํ่า 
Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกัน
น้ําท่วมและทําหนา้ทีเ่ป็นที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ทีสํ่าคัญโครงการยังไดก้่อสรา้งเป็นลักษณะ
น้ําตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไป
เกอืบ 600 ลา้นบาท ฯลฯ และนําทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี อาท ิผา้หม่ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 
แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา  เดนิ
เล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของ
รา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมยักอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลัง
ของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  
OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนีเชือ่กนั
ว่าเมือ่มาถงึคุนหมงิแลว้จะตอ้งมาที่เขาซซีานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมงักร เมือ่ลอดแลว้สิง่ที่ไม่ดีก็จะ
หายไปและจะมคีวามโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ยเทา่พันเทา่ 

 วดัหยวนทง วัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกอ่ายกุวา่พันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน้ําขนาดใหญ่ 
มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป
ประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแหง่นี ้  

 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 
 

วนัทีส่ ี:่          คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

02.00/02.55 น. เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD585                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

 

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. 

  **กรณีออกตัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้** 

03.15/04.15 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
************************                                                                 

 

สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยูต่่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมา

ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง  

 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีา่แบบกรุป๊) 

1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้

วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่าํ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่น

ตกลงทําการจอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชาํรดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออก

เมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง เห็นใบห ูไมใ่สเ่ครือ่งประดบั หา้มใสเ่สือ้สขีาว พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ *สามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอื

ถา่ยไดเ้ลย ไมต่อ้งถา่ยรปูจากทีร่า้นเนือ่งจากรปูทีถ่า่ยจากรา้นและอดัมาเป็นกระดาษไมส่ามารถใชย้ืน่วซีา่ดา่นนีไ้ด*้ 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ัน้!! 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

สําคญัมาก: กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื  

หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดีย่วชําระเพิม่ 2,000 บาท/ทา่น)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 



              

 

    

4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิลกูคา้ตอ้งทาํการยืน่วซีา่เองเทา่น ัน้ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  15 ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กําหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททํา

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท)  

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 

2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่น้ําหนัก

กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

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

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

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน /ทา่น จากราคาทวัร ์

 
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจําหรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ 

เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

 

 

 

 

 
 

 



              

 

    

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต ,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนั

สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 
 

 


