
  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Code: FD401 ทวัรค์นุหมงิ ตงชวน สะพานแกว้ 4วนั 2คนื 
 

คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิตื,นตาตื,นใจของแผน่ดนิสแีดง ที,เมอืงตงชวน 
ชมความงาม ถํ 4าไซอิ6ว ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 20 เมตร  

วา้วว!! สมัผสัประสบการณใ์หม ่น ั,งสไลดเ์ดอรล์งจากเขา 
สวนนํ 4าตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ ชอ้ปปิ4 งเมอืงโบราณกวนตู ้

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

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

 

 

วนัเดนิทาง 
 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก 

อาย ุ1-18 ปี 

 
พกัเดี,ยวเพิ,ม 

 
ที,น ั,ง 

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-ถานเตี4ยน 
                                                                                                                � ---, เที,ยง, เย็น                                                         

05.00 น.   พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ั4น3 ประต ู3 
เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั �นตอนจากเจา้หนา้ที�) 
กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที�สายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบนิ   

08.05/09.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่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. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 29 ม.ีค.-1เม.ย.    ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 5เม.ย.-24 ต.ค.    ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 25-31 ต.ค.         ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 1พ.ย.-23 ธ.ค.  ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
 **กรณีออกตั@วบนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ที�อกีครั �ง** 

 

11.25/12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุในมณฑลยนูนาน มี
ประชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพื�นที�ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนือ
ระดับนํ�าทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศที�เย็นสบาย
ตลอดทั�งปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิ�งที�มเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเที�ยวก็คอืธรรมชาตทิี�สวยงาม หลังผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

เที,ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน หรือที�เรียกว่า หงถู่ต ี4 แปลว่า แผ่นดนิสแีดง เป็นอําเภอที�อยู่ในเขต

ปกครองของเมืองคุนหมงิ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมปิระเทศเป็นทวิเขา
สลับซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสําปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ทําใหเ้กดิสสีนั
มากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ทําใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภูเขาเจ็ดส ีนําท่านชม แผน่ดนิสแีดง 
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ป็นเนื�อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแรธ่าตอุื�นๆในเนื�อดนิ จงึทําใหพ้ื�นที�บรเิวณนี�เป็น
ทัศนียภาพที�สวยงาม สสีันสดใส พืชผักที�ปลูกในบรเิวณพื�นที�นี� ไดแ้ก ่พวกมันฝรั�ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และ
อื�นๆ สสีันของพืชผักพวกนี� อกีทั �งขนาดของตน้ที�แตกต่างกันไป ก็ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา และ
เมื�อถงึฤดูเก็บเกี�ยว พื�นดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็น
ดนิแดนบรสิทุธิNที�รูจั้กกันดใีนนักถา่ยรูปชาวจนี และไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป้นจุดที�มภีมูทัิศน์สวยงามที�สดุแหง่หนึ�ง
ของจนี เป็นอําเภอที�อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของม  ณฑลยูน
นาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมอืงตงชวนใน 1 ปี ชว่งม.ีค. จะปลูกผัก ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกับสแีดงของพื�น
แดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตารด์ขาว ทําใหเ้ห็นทุง่สขีาวอันกวา้งใหญไ่พศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่น
ใหญ่จะเป็นพื�นดนิสีแดง สสีม้ ตัดกับสีอื�นๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศ
เอื�ออํานวย*   (**ชว่งหนา้หนาว จะปกคลุมดว้ยหมิะ **) เดนิทางสู ่เมอืงถานเตี4ยน (ระยะทาง 195 กม. 
ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ,า �บ ริ ก า ร อ า ห า ร คํ, า  ณ 

ภตัตาคาร   
: เขา้สูท่ ี,พกั เมอืงถานเตี4ยน   WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

 

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

                                                                                                            � อาหารเชา้,เที,ยง,เย็น                              

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
 เดนิทางกลับสู ่คนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) นําทา่นชม ถํ 4าไซอิ6ว ถํ�านี�ในสมัย

อดตีราชวงศห์มงิ ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นถํ�าที�แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายในถํ�ามคีาสตห์นิปนู งอกโดย
ธรรมชาต ิแบง่ออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน้ ถํ�าไซอิ@ว ถํ�ากวนอมิ ฯลฯ ทา้ความเสยีวกบัสะพานแกว้ สงูกวา่ 
20 เมตรจากระดับนํ�าทะเล สัมผัสประสบการณ์ใหม ่น ั,งสไลดเ์ดอรล์งจากเขา ใชเ้วลาเพยีง 1-2 นาท ีเพื�อ
ลงสู่ดา้นล่าง *หมายเหตุ: หากท่านไหนไม่สะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิทั �งนี�บรษัิทขอ
สงวนสทิธิNไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื�องจากเป็นราคารวมคา่บตัรเขา้ถํ�าแลว้*   

เที,ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

 

 

 

 นําท่านแวะ ร้านบวัหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผน
โบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพื�อสุขภาพผ่อนคลายความ
เมื�อยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ�าใครพรอ้ม
ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที�รูจั้กกันดีในชื�อ “ครมีบวัหมิะ” 
สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไ  ฟไหมผุ้พองและ
แมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบา้น  จากนั�นแวะชม 
หยกจนี ที�มีคุณภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจีน ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซื�อ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซยีะสัตว์
มงคลที�มชีื�อเสยีง  จากนั�นใหท้่าน อสิระชอ้ปปิ4 งที,ถนน
ที,เก่าแก่ที,สุดของเมอืงคุนหมงิ ซึ�งมี ซุ้มประตูมา้
ทอง และ ซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหมา่ 
และ ปี4 จ  ีจนเป็นที�มาของชื�อถนนแห่งนี� โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สรา้งขึ�นในสมัย
ราชวงศ์หมงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี� เป็นแหล่งเสื�อผา้แบรนด์เนมทั�งของจีนและต่างประเทศ รวมทั�ง
เครื�องประดับ อัญมณีชั �นเยี�ยม รา้นเครื�องดื�ม รา้นอาหารพื�นเมอืง และรา้นขายของที�ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี�ยัง
มสี ิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อกีมากมาย 
OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ี,หวัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรื�องราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผา่กลุม่นอ้ยยนู
นานตั �งแตอ่ดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเตน้ชื�อดังหยางลี�ผงิ (Yang Liping) หนึ�งในนักเตน้ที�
มชีื�อเสยีงที�สดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลังการโชวต์ื�นตาตื�นใจไปกับทว่งทา่ลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรี
ประกอบสไตลย์นูนาน  

 

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

วนัที,สาม: ถานเตี4ยน-คนุหมงิ- ถํ 4าไซอิ6ว(รวมสไลเดอร)์-ถนนคนเดนิ-OPTION:โชวน์กยงู   
                                                                                                            � อาหารเชา้,เที,ยง,เย็น                                                                                                        

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
นําท่านชม สวนนํ4าตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall 
Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นนํ�าตกฝีมอื มนุษยท์ี�ใหญท่ี�สดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร 
มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพื�อเป็นที�ผันนํ�ากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมนํ่�า 
Niulan ทอ้งถิ�นไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที�ใหญ่ที�สดุในชอ่งแคบยูนนาน นอกจากนี�ยังชว่ยป้องกัน
นํ�าท่วมและทําหนา้ที�เป็นที�เก็บนํ�ายามฉุกเฉินของประชาชน ที�สําคัญโครงการยังไดก้่อสรา้งเป็นลักษณะ
นํ�าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยี�ยมชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไป
เกอืบ 600 ลา้นบาท ฯลฯ และนําทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี อาท ิผา้หม่ ผา้ปทูี�นอน ปลอกหมอน ฯลฯ 

เที,ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บการฟื� นฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 

แหลง่ซอ้ปปิ�งเสื�อผา้อาหารพื�นเมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ี�ชาวจนีในคณุหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา  เดนิ
เล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที�สรา้งขึ�นมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของ
รา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลัง
ของเมอืงโบราณ เป็นที�ตั �งของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวจนีในคนุหมงิที�มหีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  
OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ ี,หวัหนา้ทวัร)์ 

 เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนีเชื�อกนั
ว่าเมื�อมาถงึคุนหมงิแลว้จะตอ้งมาที�เขาซซีานแห่งนี�เพื�อไปลอดประตูมงักร เมื�อลอดแลว้สิ�งที�ไม่ดีก็จะ
หายไปและจะมคีวามโชคดเีพิ�มขึ�นรอ้ยเทา่พันเทา่ 

 วดัหยวนทง วัดที�ใหญแ่ละเกา่แกอ่ายกุวา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รื�นสวยงามกลางลานมสีระนํ�าขนาดใหญ ่
มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี�ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชนิราช(จําลอง)ซึ�งพลเอกเกรียงศักดิN ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที� 15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป
ประดษิฐานไว ้ณ ที� วัดหยวนทงแหง่นี�   

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ,า �บรกิารอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร   
 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 
 

วนัที,ส ี,:          คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 
02.00/02.55 น. 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. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 29 ม.ีค.-1เม.ย.    ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 5เม.ย.-24 ต.ค.    ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 25-31 ต.ค.         ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุ๊ปบนิวันที� 1พ.ย.-23 ธ.ค.  ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
  **กรณีออกตั@วบนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ที�อกีครั �ง** 

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

 

สิ,งที,ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 
-  เนื�องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที�ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกับการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนี ทุกเมอืง 
กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบ
ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซื�อใดๆทั �งสิ�น  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื�นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้น
รายการทัวร ์ไม่วา่จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิ�ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิ�นจะ
เป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลูกคา้ท่านใดที�อยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั@วภายในประเทศ (หรอืเครื�องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั �ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื�องจากทางบรษัิทฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลี,ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื4อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื,อเดนิทางมา
ที,สนามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯก่อนทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 
(ความลา่ชา้ของเที,ยวบนิ การยกเลกิเที,ยวบนิ มกีารยุบเที,ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี,ยนแปลง 
เนื,องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัเดนิทาง  



  

 

 

 

 
เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทาํวซีา่แบบกรุป๊) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้
วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนั�นบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ที,มรีปูทา่น) แบบเต็มหนา้
รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่าํ ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด สง่มาทาง E-mail เมื�อทา่น
ตกลงทําการจอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชาํรดุใดๆ ทั �งสิ�น ถา้เกดิการชาํรดุ  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออก
เมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง เห็นใบห ูไมใ่สเ่ครื,องประดบั หา้มใสเ่สื4อสขีาว พื4นหลงัสขีาวเทา่น ั4น *สามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอื
ถา่ยไดเ้ลย ไมต่อ้งถา่ยรปูจากที�รา้นเนื�องจากรปูที�ถา่ยจากรา้นและอดัมาเป็นกระดาษไมส่ามารถใชย้ื�นวซีา่ดา่นนี�ได*้ 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที,
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ที,สง่ชื,อใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ั4น!! 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําคัญมาก: กรณุานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีที�ทา่นลมื  
หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทาํวซีา่แบบเดี,ยวชําระเพิ,ม 2,000 บาท/ทา่น)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนั�นบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิ�ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีื�นหลังสขีาวเทา่นั�น และตอ้งไมใ่ชส่ติiกเกอร ์หรอืรปูพริ�นซจ์าก 
คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นั�น ) 



  

 

 

 

4.สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน,ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิลกูคา้ตอ้งทาํการยื,นวซีา่เองเทา่น ั4น 
กรณุาตรวจสอบเอกสารที�ตอ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื�องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
 

**ออกเดนิทางข ั4นตํ,า  15 ทา่น หากเดนิทางตํ,ากวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นที,ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี,ยนราคาเพิ,ม หากมกีารปรบัขึ4นของภาษนํี 4ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที,เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั@วเครื�องบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่โรงแรมที�พัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามที�ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที�บรษัิททํา
ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 
ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่วซีา่ทอ่งเที,ยวจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ี,ถอืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิ,มจากคา่ทวัร ์1,500 บาท)  
*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ั4น* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�นอกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ�าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่นํ�าหนัก
กระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ,ม 300 หยวน /ทา่น จากราคาทวัร ์
 

 

เง ื,อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที,เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจําหรอืชําระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�นตั@วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที�ที�ระบบุนหนา้ตั@วเทา่นั�น 
เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง 
ขอสงวนสทิธิNในการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดทั�งสิ�น เมื�อออกตั@วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม ตั@วเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิyท ี,จะเลื,อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ4นในกรณีที,มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  



  

 

 

 

2. ขอสงวนสทิธิNการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการท่องเที�ยวสามารถสลับปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�เขา้พัก ทั �งนี�ตอ้งขึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
และอาจมคีา่บรกิารเพิ�มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 
12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวทั้ �งหมด 
 
 
 
 
 
 
 


