
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 10-14 /12-16/13-17เมษำยน 2561 
วนัแรกของการเดนิทาง    พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

23.55  น.   พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูชิัน้ 4 ประตทูี ่5 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ Shandong  

Airline (SC) โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ - คนุหมงิ – แวะเก็บ สตอเบอรร์ี ่-ดนิสแีดงตงชวน- เชงิเขา

เจีย้วจือ๋   

03.00  น.  ออกเดนิทางสูค่นุหมงิ โดยสายการบนิ Shandong Airline เทีย่วบนิที ่SC8886                                           

      (ใชเ้วลาบนิประมาณ2ช ัว่โมง) * ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง .. แตม่เีครือ่งดืม่บรกิาร

ครบั 

05.55  น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิฉางสุย้เมอืง คนุหมงิ เมอืงหลวงของมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างทศิ 
ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน-กุย้โจวรมิทะเลสาบเตยีนฉือ มี
ทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิีส่วยสดงดงาม และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อณุหภมูถิัวเฉลีย่ทัง้
ปีอยูท่ี ่16.5 องศา ไดช้ือ่สมญานามวา่เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิหลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นรับประทานอาหารเชา้ 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบนิ 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุง่หนา้สู ่ดนิแดงตงชวน ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.45 นาท ี

ในชว่งหนา้หนาว ระหวา่งทางนําทา่นแวะ   เก็บ สตอเบอรร์ี ่สดๆจากไร ่

 (*หรอื ผลไมต้ามฤดกูาล) 

 

 

 

 



 
 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

เทีย่วชม แผน่ดนิสแีดงตงชวน  เป็นทวิเขาสลับซบัซอ้นและนาขัน้บนัไดทีก่วา้งสดุสายตา ผวิ

ดนิของภเูขาบรเิวณนีม้ธีาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆทีอ่ดุมสมบรูณ์ เมือ่เจอออกซเิจนได ้

เกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนักลายเป็นสแีดง เมือ่กระทบกบัแสงแดดเป็นภาพทีง่ดงามมากๆ ตงชวน

ยงัเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกนัในหมูนั่กถา่ยรปูจนีและชาวตา่งชาตติา่งยกยอ่งใหเ้ป็นจดุทีม่ภีมู ิ

ทัศนส์วยงามทีส่ดุอกีแหง่ของประเทศจนี 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร 

 

พักที ่โรงแรม FENG YI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  4* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ภเูขาเจีย้วจือ๋ + กระเชา้ -  คนุหมงิ  - รา้นบวัหมิะ – รา้นหยก       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะเจีย้วจือ๋ แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม(่ระยะทาง180 กม.ใช ้

เวลเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท ีคําวา่เจีย้วจือ๋ในภาษาจนีหมายถงึเกีย้ว เพราะรปูรา่งภเูขา

เหมอืนเกีย้วจนี  นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ทีร่ะดบัความสงู4223เมตรเหนอื

ระดับน้ําทะเล ในชว่งฤดหูนาว ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน—มนีาคมมหีมิะปกคลมุทัง้ภเูขา   ระหวา่ง

ทางทา่นจะไดพ้บสิง่มหศัจรรยม์ากมาย อาทเิชน่ หมิะทีเ่กาะบนตน้ไม ้และน้ําตกบนหนา้ผาทีจ่ับ

ตัวเป็นน้ําแข็ง ลําธารรปูทรงตา่ง ๆ เป็นตน้ ในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม—

กนัยายน ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพร่ังมากกวา่30ชนดิ โดยเฉพาะกหุลาบพันปีนับ

หมืน่ตน้ทยอยบานตัง้แตเ่ชงิเขาถงึยอดเขา  

 

 

 

 

  

 

 

 



 
รถบสัใหญข่องคณะจะจอดทีล่านจอดของอทุยาน จากน ัน้จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถบสัเล็กของทาง

อทุยานซึง่ผูข้บัจะชํานาญเสน้ทางขึน้เขานําทา่นขึน้สูค่วามสงู 4,000 เมตร จากน ัน้นําทา่นขึน้

กระเชา้สูย่อดเขา (กระเชา้ขึน้ลงทางเดยีวกนั) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   นําทา่นเดนิทางกลับคนุหมงิ(ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  

แลว้นําทา่นแวะชมรา้นบวัหมิะ และรา้นหยก ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคนุหมงิ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า  ณ ภตัตาคาร 

      

โรงแรม Long Way Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4* (โรงแรมใกล ้ตลาดกลางคนื) 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   วดัหยวนทง-ยา่นการคา้ถนนคนเดนิ-รา้นชา-รา้นผา้ไหม- นํา้ตกคนุหมงิ  
 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

แลว้นําทา่นนมสัการสิง่ศักดส์ทิธิ ์ณ วดัหยวนทง  
เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืง คนุหมงิ เริม่สรา้งมาตัง้แตส่มยัอาณาจักรน่าน
เจา้ยคุราชวงศถ์ังประมาณ 1,300 ปีกอ่น และเกดิความเสยีหายในสมยัราชวงศห์มงิ ตอ่มาไดรั้บ
การบรูณะโดย 
อูซ๋านกุย้ ผูเ้ป็นคนพลกิประวัตศิาสตรจ์นีโดยเปิดดา่นใหแ้มนจเูขา้มาประเทศจนีตัง้ราชวงศช์งิ
ขึน้มา ภายในวดัทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละมชีือ่เสยีงแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาถงึ 3 นกิาย 
ไดแ้กน่กิายมหาญาณของพมา่ นกิายหนิญาณของไทย และนกิายลามะของธเิบต   ภายในโบสถ์
ไทยของวดัไดป้ระดษิฐาน พระพทุธชนิราชของไทย ซึง่จําลองมาจากพระพทุธชนิราช
พษิณุโลก โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรเีกรยีงศกัดิ ์ชมะนันท ์ไดอ้ญัเชญิมา จากนัน้แวะชมรา้นผา้
ไหมและใบชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   นําทา่นเทีย่ว อทุยานนํา้ตกคนุหมงิ ทีส่รา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.2013 ลงทนุ 1,100 ลา้นหยวน

(ประมาณ 5,500 ลา้นบาท) เพือ่นําน้ําแมน้ํ่าหนวิหลันเจยีงเขา้สูท่ะเลสาบเตยีนฉือ น้ําตกกวา้ง 
400 เมตร สงู12.5 เมตร จากนัน้นําทา่นสูย่า่นการคา้ถนนคนเดนิคนุหมงิ เลอืกซือ้สนิคา้ทีถ่กูใจ
มากมายหลากหลายชนดิ 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
คํา่  รับประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนุหมงิ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    สนามบนิคนุหมงิ - กรงุเทพฯ 
01.00  น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯสายการบนิโดยเทีย่วบนิที ่SC8885 

02.05  น.  ถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ..พรอ้มความประทับใจ 

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

อตัราคา่บรกิาร 2561 * 

 ลกูคา้ผูใ้หญ ่30 ทา่นคอนเฟริม์ออกเดนิทาง 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น 
*ราคา 30 ทา่นขึน้ไป* 

พกัเดีย่ว/บาท/หอ้ง 

10-14 เม.ย. 61 15,500 2,000 

  12-16 เม.ย. 61 15,500 2,000 

13-17  เม.ย. 61 15,500 2,000 

 
*ชําระคา่มดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งชําระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ 

*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 
อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ(ไมม่หีอ้งพกั 3 ทา่น) 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตาม
กรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

สาํคญั !!    โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่น

เดนิทาง) 

หมายเหต ุในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอื ปฐเิสธวซีา่ 



 

ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เด ีย่วเพิม่ทา่นละ 800 บาท ดว้ยตนเอง 
 

ประกาศเรือ่งวซีา่กรุป๊ เสน้ทางจนี !!!!! 

ผูท้ ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศดา้นลา่งนี ้ต ัง้แต ่1 มกราคม 2014  เป็นตน้มา  จะไมส่ามารถ

ยืน่วซีา่กรุป๊ของจนีได！้จะตอ้งยืน่วซีา่จนีประเภทยืน่เด ีย่วเทา่น ัน้ ! 

วซีา่เดีย่ว จา่ยเพิม่ทา่นละ +800 บาทจากราคาทวัร ์

1.ISRAEL   2. AFGHANISTAN    3.PAKISTAN   
 4.UZBEKISTAN   
5.TAJIKISTAN  6.TURKMENISTAN    7.IRAN    8. LRAP 
9.TURKEY   10. EGYPT    11. SAUDI ARABIA   12. SYRIA  
13. LEBANON  14. JORDAN    15. INDIA    16. SRI 
LANKA  
17. EI AND LEAH 18.LIBYA    19. SULTAN    20. 
NIGERIA 

 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั 
- น้ําหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิกําหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จํากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 
กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรฐับาล ตามรายการทวัรน์ีค้อื 
หยก ,บวัหมิะ, รา้นหมอนยางพารา, ผา้ไหม (4 รา้น) ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พราะ
มผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้ง
รบกวนลกูคา้ทกุทา่นเขา้ชม ทา่นสะดวกซือ้หรอืไมท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้เป็น
หลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ากทา่นไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล หรอื ตอ้งการ
แยกตวัออกจากคณะเมือ่ถงึรา้นรฐับาล ทางบรษิทัมคีวามจําเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่น..เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น  
 
อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่กําหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ 30 หยวน/วนั/คน (คดิ 3 วนั) 
 

หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนั ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจาํ หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 



 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละ
อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยให้
ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ
คร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 


