
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – คุนหมิง  

18.00 น. พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมาย 7 เค้าเตอร์ Q สายการบนิ LUCKY AIR (8L) พบ
เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับ และบริการเรือ่งกระเป๋าเดินทาง เชค็อินรับบัตรทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

20.55 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802                                                 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที) 

23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางเข้าสู่
โรงแรมที่พัก 

พักที ่ HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สอง สวนน้้าตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรสีดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม สวนน้้าตก ด้วยความที่เมืองคุนหมิงไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จึงได้สร้างพื้นที่สีเขียวนี่ขึ้นมาใจ
กลางนครคุนหมิง ซึ่งจะมีทั้งทะเลสาบและ น้ าตกรูปแบบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาว
คุนหมิง 
น าท่านแวะ ไร่สตรอเบอรี่ ให้ท่านลองชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ ในบรรยากาศของไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะ
ได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของคนจีน ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ว่ามีวิธีการปลูก
อย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน
เองและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และ
เลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย  
(หมายเหตุ : การชมไร่สตรอเบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และสภาพอากาศ หากไร่สตอเบอรี่ไม่สามารถเข้าชมได้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) 

 



 

  

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ขนมจีนข้ามสะพาน 

 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนข้ามสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที่
ชาวยูนนานนิยมที่สุด ชาวยูนนานรับประทานขนมจีนด้วยหลายวิธี ซึ่ง
รวมทั้งการลวก ผัด ต้ม และย าด้วย แต่ขนมจีนข้ามสะพานจะเป็นที่
นิยมที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุด สิ่งส าคัญของขนมจีนข้ามสะพานก็คือ
น้ าซุป ซึ่งตุ๋นจากซี่โครงหมู ไก่และแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเส้นขนมจีน
นั้นท ามาจากข้าว วิธีการรับประทานเริ่มจากเทน้ าแกงใส่ชามขนมจีนที่
ลวกเส้นไว้แล้ว หลังจากนั้นเติมเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่นกกระทาเข้าไป ใส่ขิง ต้นหอมและผักชี จะได้ขนมจีนข้ามสะพาน
ที่แสนอร่อย 

 
จากนั่นน าท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ต้ี แปลวา่แผ่นดินสีแดง เป็นอ าเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัด
คุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบ
อาชีพปลูกข้าวสาลีมันส าปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์  



 

  

ตงซวน เป็นจดุที่นักท่องเที่ยวมกัแวะมาถ่ายรูป เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน 
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ่งตั้งใจจะไปถ่ายรูปที่หยวนหยาง แต่ระหว่างทางได้ผ่าน
มาที่ตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ที่นี่งดงาม เนื่องจากมีพื้นดินเป็นสีแดง เมื่อชาวบ้านปลู กข้าวสาลี,มัสตาร์ด 
ยิ่งท าให้ภูเขาสวยงามหลากสีสัน โดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็นมีถูกทาบทาด้วยแสงอาทิตย์ ยิ่งมีความสวยงาม
เป็นเอกลักษณ์ของดินแดงแห่งนี ้
น าท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื้นแผ่นดินที่
เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพ
ที่สวยงาม สีสันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูก
ในบริเวณพ้ืนที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่าง
กันไป ท าให้เกดิภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความ
สวยงามไปอีกแบบ เปน็จุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน  
 
 

 
 
ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 



 

  

วันที่สาม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเชา้) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่ง
เมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 น าท่านขึ้น
รถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวาง
ไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 
เมตร (เหนือระดับน้ าทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือ
สนอาซาเรีย, น้ าของน้ าตกที่จับตัวเป็นน้ าแข็ง, ล าธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ท าให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่
พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ าแห่งสรวง
สวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด และในช่วงเดือน
เมษายน จะเป็นช่วงที่ดอกกุหลายพันปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่ภูเขาแห่ง
นี้ คือ ช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่กลางเดอืนตุลาคม - เมษายน) 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นน าท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็น
สบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมือง
หลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล  

 OPTION SHOW : ชมโชว์สุดพิเศษ IMPRESSION OF YUNNAN หรือ DYNAMIC YUNNAN การแสดงโชว์
ความประทับใจแห่งยูนาน เป็นโชว์ที่เล่าเรื่องงราวชีวิตชนพื้นเมืองดังเดิม ความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่า
กลุ่มน้อยยูนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการร้องเล่น เต้น ร า ท่ามกลาง แสง สี เสียง สุดตระการตา ภายใต้การ
ก ากับของ หยางลี่ผิง Yang Liping นักเต้นผู้มีชื่อเสียงในประเทศจีน (ราคาบัตรเข้าชมการแสดง 1,500 บาท/ท่าน 
สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์) 



 

  

 

 
 
ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่สี ่  วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – OPTION TOUR ภูเขาซีซาน – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่
ที่สุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระ
น้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ าสีมรกต ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้เป็นศาลาที่อู๋ซานกุ้ย
สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจ้าแม่
กวนอิมหยก” ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จ าลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี ้

 



 

  

 
จากนั้นน าท่านชม ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได้
ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะท าให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ 
 

 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด่วยเมนู สุกีเ้ห็ดสมนุไพร 
 

เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ท าให้เมนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนิยม ซึ่งมีมากหลากหลายกว่า 20 ชนิด ขึ้นอยู่กับ
แต่ละร้านจะสามารถสรรหามาให้เลือกกันได้ เลือกผักและเลือกเครื่อง
เคียงอื่นๆมีทั้งลูกชิ้นและเนื้อสัตว์ และทุกขึ้นตอนในการปรุงจะมี
พนักงานประจ าตัวคอยท าให้ตลอด เพื่อให้คุณภาพการกินที่ดีและ
ถูกต้อง หลังจากน้ าแกงเดือด เราจะกินน้ าซุปร้อนๆก่อน เป็นน้ าซุปที
ยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปต้ม หลังจากนั้นจะใส่เห็ดนานาชนิดที่เราเลือกไว้ แล้วปิดฝารอเวลาชิมเห็ดทั้งสดและหวาน แต่่
ละชนิดก็อร่อยแตกต่างกันไป หลังจากกินเห็ดเสร็จก็จะเป็นขึ้นตอนการกินผัก และตามด้วยลูกชิ้นและเนื้อสัตว์ต่างๆ 
ตบท้ายด้วยบะหมี่ เห็นชื่อเมนูง่ายๆ แต่ความอร่อยสุดแสนจะประทับใจคนรักเห็ดมากๆ ถ้าได้มีโอกาสไปคุนหมิง 
ห้ามพลาดชิมสุกี้เห็ดเด็ดขาด 



 

  

OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน(รวมรถแบตเตอร์รี่) ท าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 
กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่
สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี น าท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น 
ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกร
ก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 
1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา และการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ 
ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ   เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนาน อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสาม
ร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสง
แห่งที่ราบสูง" ด้วยความงดงามท าให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง 
พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหาก
เดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยท าร้าย จึงได้ 
 
 
 
สร้าง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน (ราคาทัวร์ 600 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่น
หรือหัวหน้าทัวร ์/ ส าหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เพิ่มสามารถอิสระช้อปปิ้งรอคณะได้ที่ถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่) 



 

  

 
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 

18.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เทีย่วบินที่ 8L801                                                         

(ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 15 นาที)    

19.45 น.  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 
** หากท่านทีต่้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจา้นวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา* 

 
**โรงแรมทีพ่ัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสม  

และค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลัก** 



 

  

 
ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้  

แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เปน็การบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ***   

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ ่
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ต๋ัว 

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

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

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

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

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

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

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

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

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

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

11 – 14 มีนาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

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

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

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

18 – 21 มีนาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

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



 

  

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

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

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

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

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

30 มี.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 

04 – 07 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,000 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 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปมัคคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน** 
ค่าทิปส้าหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 



 

  

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  

    **ส าหรับพาสสปอต์ไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น** 
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

**ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า 
วีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน **เด็กและผู้ใหญ่ช าระค่าทิปเท่ากัน** 
    **ส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น คา่ท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  
     ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินเต็มจ้านวนเพื่อส ารองที่นั่ง  
2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ 
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
4.คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 
 
 



 

  

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงิน
เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง
จากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
ให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากกา รที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



 

  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด
จะต้องใส่กระเปา๋ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษา
สิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงอาจไม่มีบริการที่โรงแรม 

4. IATA ได้ก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน้าแบตเตอรี่ส้ารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 
4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจ ากัด
จ านวน  
4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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



 

  

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 

• ส้าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

• ส้าเนาสูติบัตร  เฉพาะผู้เดนิทางอายุต่า้กว่า 18 ป ี

• รูปถ่ายส ีฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)  
 

การท้าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวใชแ้ค่เพียงส้าเนาพาสสปอต์ และรูปถ่ายที่ชัดเจน  

ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์เล่มจริงมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ในการท าวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับต ารวจตรวจคนเข้า                  

                เมืองนั่นๆก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน 

ส าหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา 
จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้ ซึ่งได้แก ่

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต์ 11.
ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรลีังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.

คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์

 

 


