
KY101: ทวัรค์นุหมงิ ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ ตงชวน 4วนั3คนื
💜💜 คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิตืน่ตาตืน่ใจของแผน่ดนิสแีดง ทีเ่มอืงตงชวน 
💜💜 ชมความงาม ภเูขาหมิะเจีย๊วจือ่ บนความสงูกวา่ 4,223 เมตร 
💜💜 สวนนํา้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 
💜💜 ขอพร ณ วดัหยวนทง วดัเกา่แกอ่ายกุวา่พนัปีของมณฑลยนูนาน 
💜💜 สมัผสัมนตรเ์สนห่แ์หง่อดตี เมอืงโบราณกวนตู ้
๐๐ เมนสูดุพเิศษ>>สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้ 
๐๐ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงตงซวน 1 คนื 
๐๐ บนิตรงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ วซีา่กรุป๊ 1,500 บาท วซีา่เดีย่ว 2,200บาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 ปี
Infant 

อายุ 0-2 ปี
พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

14-17 ต.ค. 7,888 10,888 

Infant 
5,000 ฿ 

*ไมร่วมคา่วซีา่*

4,500 20 
17-20 ต.ค. 8,888 11,888 4,500 20 

18-21 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

23-26 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

24-27 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 

28-31 ต.ค. 7,888 10,888 4,500 20 

30 ต.ค.-2 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 

31 ต.ค.-3 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 



วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ -   คนุหมงิ  
18.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สายการบนิ คุนห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจ เช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

21.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Kunming Airlines   เทีย่วบนิที ่KY8370 
คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง: คนุหมงิ-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-ถานเตีย้น-สวนผลไม ้
ภูเขาหมิะเจ ีย่วจ ือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น

00.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูน
นาน มีประชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตาราง
กโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิ
เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั ้งปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มีเสน่ห์ด ึงดูด
นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ HANGLI HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน หรือที่เรียกว่า  แปลว่า แผ่นดนิสแีดง เป็นอําเภอที่อยู่ในเขต
ปกครองของเมอืงคนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขา
สลบัซบัซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันสาํปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ทําให ้
เกดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ทําใหไ้ดร้ับขนานนามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ีนําท่านชม 
แผ่นดนิสแีดง พืน้แผ่นดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆใน
เนื้อดนิ จงึทําใหพ้ื้นที่บรเิวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สสีนัสดใส พืชผักทีป่ลูกในบรเิวณพื้นที่นี้ 
ไดแ้ก ่พวกมันฝรั่ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพืชผักพวกนี้ อีกทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกต่าง
กันไป ก็ทําใหเ้กดิภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถงึฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉม
ออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกนัดใีนนักถา่ยรูปชาว
จีน และไดร้ับยกย่องใหเ้ป้นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นอําเภอที่อยู่ในเขต
ปกครองของจังหวัดคนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของ
เมอืงตงชวนใน 1 ปี ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก ทําใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกับสแีดงของพื้นแดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. 
ปลกูดอกมาสตารด์ขาว ทําใหเ้ห็นทุง่สขีาวอันกวา้งใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก สว่นใหญ่จะเป็น
พืน้ดนิสแีดง สสีม้ ตดักบัสอีืน่ๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา  
**ชว่งหนา้หนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะกรณีสภาพอากาศเอือ้อํานวย** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงถานเตีย้น (ระยะทาง 195 กม. ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4ชม.) นําท่านแวะ
ชม สวนผลไม ้ใหท้่านไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่ของชาวจีน ชมวธิีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอ
เบอรร์ี ่และใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ่และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร่   

**หมายเหต:ุ การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ี่ข ึน้อยู่กับฤดูกาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไม่มีผลสตรอว์
เบอรร์ีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากไม่มีค่าเขา้ชม โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้** 



     
 นําท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ น ัง่รถของอุทยาน 

จากนั้น น ัง่กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบนของภูเขา ทีร่ะดับความสูง
กว่า 4,223เมตร (เหนือระดับน้ําทะเล) ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ใหท้่าน
ไดส้มัผัสธรรมชาต ิและความสวยงาม ชว่งหนา้หนาระหว่าง
ทางทา่นยังไดพ้บ ส ิง่มหัศจรรยม์ากมาย อาท ิสนตูเ้จยีง หรอื 
สนอาซาเรยี น้ําของน้ําตกทีจ่ับตวัเป็นน้ําแข็ง เป็นตน้ สว่นใน
ระดับทีค่วามสงู 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาทีม่ีชือ่
เรียกว่า  “สระนํา้แห่งสรวงสรรค”์ (ช่วงหนา้หนาวจะมี
หมิะปกคลมุ ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  ถา้ในฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มที่
จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกหุลายพันปีเบ่งบานสวยงาม
อยู่บนภเูขาแห่งนี้ (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการมาทีภู่เขาแห่งนี้ คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่กลางเดอืน
ตลุาคม - เมษายน)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
                      : เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงตงชวน WANGTONG GRRDEN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่าม: ถางเตีย้น-คนุหมงิ- สวนนํา้ตกคนุหมงิ- ซุม้ประตมูา้ทอง-ซุม้ประตไูกห่ยก  
   Option: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          
                                                                                                                

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่คนุหมงิ นําทา่นชม สวนนํา้ตกคนุหมงิ 
(Kunming Water fall Park)หรือ(Niulan River 
Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหม่ของคุนหมงิ ถอืเป็นน้ําตก
ฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี มีความสงูกว่า 12.5 เมตร มี
ความกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพื่อเป็น
ทีผ่ันน้ํากว่า 10 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตจากแม่น้ํา Niulan ทอ้งถิน่
ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในชอ่งแคบยูน
นาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกันน้ําท่วมและทําหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บ
น้ํายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ําคัญโครงการยังไดก้่อสรา้ง
เป็นลกัษณะน้ําตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่ม
ชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกือบ 
600 ลา้นบาท 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษสกุีเ้ห็ด 
บา่ย จากนั้น นําท่านเดนิทางสู่ ร า้นบวัหมิะ และศูนย์นวดแพทย์

แผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมื่อยลา้
กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบา้น  จากนัน้
แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก 
หรือผีเซยีะสตัวม์งคลทีม่ีชือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง
คุนหมงิ ซึง่มีซุม้ประตูมา้ทอง และ ซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจีนเรียกว่า จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็น
ทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ใน



     
ถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เครื่องประดับ 
อัญมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องดืม่ รา้นอาหารพื้นเมือง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีส ิง่
อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 
OPTION: โชวน์กยูงDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทา่นตดิตอ่ไดท้ ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

 การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่ม
นอ้ยยูนนานตัง้แต่อดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ (Yang Liping) 
หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจีน ใหท้่านไดช้มอลังการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลลีาของ
นักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์ูนนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษอาหารกวางตุง้ 
: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่ ี:่  วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู-้คนุหมงิ-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ    
                          อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    
นําท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทง
เจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่ม
รืน่สวยงามกลางลานมสีระน้ําขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวัดเป็น
อาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี้  นําท่านไปชม
เลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี หรอื รา้นยางพารา  
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่ง

การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุ
วัยจะมา  เดนิเลน่ พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งข ึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยี์
แบบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นที่ตัง้ของวัดลามะ หรือวัดธเิบต เมืองโบราณกวนตู ้
สะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แต่อยู่ร่วมกันไดอ้ย่าง
กลมกลนื นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

17.50 น.  เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Kunming Airlines  เทีย่วบนิที ่KY8369                             
คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
************************* 

 

 
สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 



     
-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, ผา้ไหม, ผีชวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซื้อ
หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรือไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมืองหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที่
ระบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดย
ไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของ
ผูซ้ือ้ในสนิคา้นั้นๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของ
สนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้
ทกุครัง้ 
 

-  ลูกคา้ท่านใดทีอ่ยู่ต่างจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบนิ, หรือรถทัวร,์ หรือรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม 
หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะ
ไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
 

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีา่แบบกรุ๊ป) 
1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้
รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ํา ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: 
หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชาํรุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชาํรุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ
ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดบัในการ
ถา่ยรูป* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราทําวซีา่เทา่น ัน้!! 
 
 

สาํคญัมาก: กรุณานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื  
หรอื นําหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีทําวซีา่แบบเดีย่ว ชําระเพิม่ 2,200 บาท)  
1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    
3.รูปถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซ์
จาก คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 
4.สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  15ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กําหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 
***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 15 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  



     
1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท)  
**ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้** 
2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
3.คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 
7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  
    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  
 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไม่ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ
การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ต๋ัว
เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงนิมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรือ 
เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 
6. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พกั ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ 
12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์



     
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 
 
 
 
 
 
 


