
 

คนุหมงิ แผน่ดนิสแีดง สวนสตรอวเ์บอรร์ ี ่

ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ 4 วนั 2 คนื 

 ซุปตาร.์..วนัเดอรแ์ลนด ์
ก าหนดการเดนิทาง  กุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม 2563 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 
❖ แผน่ดนิสแีดง... ดนิแดนอนับรสิุทธิเ์ต็มไปดว้ยภูมทิศันท์ ีห่ลากหลาย 



 

❖ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่... ขึน้กระเชา้ชมความงามภูเขาหมิะ สูงถงึ 4,223 เมตร 
❖ ชมิสตรอวเ์บอรร์ี.่..  เลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน 
❖ สวนน า้ตกคนุหมงิ... น า้ตกใหญย่กัษแ์ลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ 
❖ วดัหยวนทง... วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีสุ่ดของมณฑลยูนนานกวา่ 1,200 ปี 
❖ เมนูพเิศษ... สุก ีเ้ห็ด และ อาหารกวางตุง้ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

05 - 08 กุมภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

07 - 10 กุมภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

08 - 11 กุมภาพนัธ ์2563 * ปิดกรุป๊ * 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

15 - 18 กุมภาพนัธ ์2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

19 - 22 กุมภาพนัธ ์2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

21 - 24 กุมภาพนัธ ์2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

22 - 25 กุมภาพนัธ ์2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

26 - 29 กุมภาพนัธ ์2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

28 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

29 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 7,888.- 7,888.- 2,500.- 

04 – 07 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

06 – 09 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

07 - 10 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

11 - 14 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

13 - 16 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

14 - 17 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

18 - 21 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

20 - 23 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

21 - 24 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 



 
25 - 28 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

27 - 30 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

28 - 31 มนีาคม 2563 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

01 - 04 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

03 - 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

04 - 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

08 - 11 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

10 - 13 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

11 - 14 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
12,888.- 12,888.- 2,500.- 

12 - 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
12,888.- 12,888.- 2,500.- 

13 - 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
11,888.- 11,888.- 2,500.- 

14 - 17 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
11,888.- 11,888.- 2,500.- 

18 - 21 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

22 - 25 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

25 - 28 เมษายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงานแหง่ชาต)ิ 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

01 - 04 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงานแหง่ชาต)ิ 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 

02 - 05 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล) 
10,888.- 10,888.- 2,500.- 



 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุย่ 

 คุนหมงิ - เมอืงตงชวน - แผน่ดนิสแีดง  

06.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 ประตู 2-3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทยแอร ์เอเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสัมภาระ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD582 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุ่ย ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี  
เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

** หมายเหตุ กรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ช่วงเดอืนเมษายน ไฟลทบ์นิขาไป เวลาบนิจะเป็น 08.05 – 11.25 น. ** 

**กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

06 - 09 พฤษภาคม 2563 

(วนัวสิาขบูชา) 
9,888.- 9,888.- 2,500.- 

08 - 11 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

09 - 12 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

13 - 16 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

15 - 18 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

16 - 19 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

20 - 23 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

22 - 25 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

23 - 26 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

27 - 30 พฤษภาคม 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

29 พฤษภาคม - 01 มถิุนายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

30 พฤษภาคม - 02 มถิุนายน 2563 9,888.- 9,888.- 2,500.- 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงตงชวน (Dongchuan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  อยู่

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมปิระเทศเป็นทวิเขาที่ดอกไมห้ลากหลายสี 

นานาพันธุบ์าน ท าใหเ้กดิสสัีนมากมายของ

ดอกไมต้ัดกับดนิสีแดง ท าใหไ้ดร้ับขนาน

นามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ี

น าท่านชม แผ่นดนิสีแดง (Red land) 

ดนิแถบตงชวนเป็นสแีดงอมน ้าตาล จงึเป็น

ที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชาวบา้น

ประกอบอาชีพปลูกขา้วสาลีมันส าปะหลัง 

พืชผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ตงชวนนี้ยัง

เ ป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่ รู จ้ักกันในหมู่ นัก

ถ่ายรูปชาวจีนดว้ยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย 

และยังถือเป็นจุดชมววพิระอาทติยต์กดนิที่

สวยงาม เนื่องจากตัง้อยู่บรเิวณแนวขอบบนของหบุเขา มหีมู่บา้นอยู่ตรงกลางรายลอ้มดว้ยไร่นา น ้า

ทีเ่ป็นคลืน่อยู่บนไร่นาทีเ่ป็นชัน้ และดนิสแีดงจัดท า ใหเ้กดิทัศนียภาพทีส่วยงามเกนิบรรยาย 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม WANG TONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง      ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้) - เมอืงคุนหมงิ - สวนสตรอเบอรร์ี ่

  สวนน า้ตกคุนหมงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอลู่ช่วน เป็นที่ตัง้ของ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่  ภูเขาหมิะแห่งเมืองคุนหมงิ 

สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ของมณฑลยูนนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555 

น าท่าน น ัง่รถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) ต่อดว้ย  

น ัง่กระเชา้ ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ใหท่้านไดเ้ดนิตอ่บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจ้ัดวางไวอ้ย่างด ีสูจุ่ดทีเ่ด่น

ที่สุดในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ คอืจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร 

(เหนือระดับน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทางท่านยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย  

อาท ิสนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรยี, น ้าของน ้าตกที่จับตัวเป็นน ้าแข็ง, ล าธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ท า

ใหเ้ห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได ้ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มี

ทะเลสาบภเูขา ทีม่ชีือ่เรยีกว่า “สระน า้แหง่สรวงสวรรค”์  

(หมายเหตุ : เดอืนมีนาคม-กรกฏาคม เทีย่วชมดอกกูหลาบพนัปีและดอกไมป่้า เดอืน

สงิหาคม-ตุลาคม เทีย่วชมน า้ตก ทุ่งดอกไม ้และใบไมเ้ปลีย่นส ีส่วนเดอืนพฤศจกิายน-

กุมภาพนัธ ์เทีย่วชมหมิะบนยอดเขา) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงคุนหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) เมืองที่ไดถู้กขนาน

นามว่า “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดหูนาวไม่หนาวจัด และ

ฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก  

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตรอเบอรร์ี ่(Strawberry Farm) พบกับวถิชีวีติชาวสวนของชาวจนี ชม
วธิีการปลูก การดูแลรักษา ใหท่้านอสิระเลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน และถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับความสวยงามของสวนผลไม ้ 

(หมายเหตุ: การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ีข่ ึน้อยู่กบัฤดูกาลน ัน้ๆ หาก ณ วนัเดนิทางหากไม่มผีล

สตรอวเ์บอรร์ี ่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ เนือ่งจากไมม่คีา่เขา้ชม 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
น าท่านเดนิทางสู ่สวนน า้ตกคุนหมงิ (Kunming Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลาง

เมืองคุนหมงิ ซึง่เปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ยอดฮติของชาวเมืองคุนหมงิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกัน และใช ้

เงนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกใหญ่ยักษ์นัน้ ที่กวา้งถงึ 400 เมตร และมี

ความสงูกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง่ ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! สุกีเ้ห็ด (5) 

ทีพ่กั  โรงแรม LONG WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      เมอืงโบราณกวนตู ้- ตลาดหมูบ่า้นวฒันธรรมยูนนาน - รา้นบวัหมิะ - วดัหยวนทง 

อสิระชอ้ปป้ิงทีป่ระตูมา้ทอง และ ซุม้ประตูไกห่ยก - ** OPTION TOUR :  

ภูเขาซซีาน+ประตูมงักร ** - ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุย่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้แหล่ง ชอ้ปป้ิง เสื้อผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท์ี่ชาวจนีในคณุหมงิ ทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบ

เมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น 

ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตัง้

ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคุนหมงิ

ทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยู่ร่วมกันไดอ้ย่างกลมกลนื  

น าท่านเดนิทางสู ่ ตลาดหมูบ่า้นวฒันธรรมยูนนาน เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่หนา้หมู่บา้นวัฒนธรรม อยู่

ทางทศิใตข้องเมอืงคนุหมงิ หา่งจากตวัเมอืงประมาณ 8 กโิลเมตร เป็นแหลง่ท่องเทีย่วใหม่ของเมอืง

คนุหมงิ มขีองทีร่ะลกึ อาหารพืน้เมอืงยูนนาน ชดุชนเผ่ากลุม่นอ้ย ประมาณ 26 เผ่า ใหท่้านไดเ้ดนิ

อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! อาหารกวางตุง้ (7)  

บา่ย น าท่านชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถอืได ้

ว่าเป็นยาสามัญประจ าบา้นเลยทเีดยีว 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (YuanTong Temple) วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑล

ยูนนาน สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุ

ยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายในวัด 

กลางลานจะมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้ม

ไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน ้ าสีมรกต 

ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐาน 

พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึ ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแหง่นี้ 

 น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ประตูมา้ทอง และ 

ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า 

และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุรว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศ์หมงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผา้แบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ 

รวมทัง้เครื่องประดับ อัญมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องดืม่ รา้นอาหารพื้นเมือง และรา้นขายของที่ระลกึ 

ฯลฯ นอกจากนี้ยังมสีิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION TOUR : ภูเขาซซีาน+ประตูมงักร (รวมกระเชา้และรถแบตเตอรร์ี)่  

เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตา่ สรา้งในชว่ง ค.ศ. 1718-1843 มปีระวัตคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คน

จีนเชือ่กันว่าเมือ่มาถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมาที่เขาซซีานแห่งนี้เพื่อไป ลอดประตมูังกร เมื่อลอดแลว้

สิง่ทีไ่ม่ดกี็จะหายไปและจะมคีวามโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ยเท่าพันเท่า 



 
(หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR 800 บาท/ท่าน สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอื

หวัหนา้ทวัร/์ ส าหรบัท่านทีไ่ม่ไดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ีถ่นนคนเดนิฉา

หมา่ฮ ัว่เจยีลู)่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุย่ 

(หมายเหตุ : คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 

ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพ

อากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทวัร)์ 

วนัทีส่ ี ่      ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางสุย่-ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

  

02.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD585 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

04.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

** หมายเหตุ กรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ช่วงเดอืนเมษายน ไฟลทบ์นิขาไป เวลาบนิจะเป็น 02.00 – 03.15 น. ** 

**กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหตุ :    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

บวัหมิะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง 

หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาส าหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซ่ีา 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   



 
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ท่าน  สว่นค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์่านละ 

300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ ่
× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้ับการยกเวน้ยืน่วซีา่หมู่คณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิท

ฯไม่สามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท่้านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 

• ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ 
ตอ้งมหีนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถ่ายรูป หรอื 
สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รูีปทา่น) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 

ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด ** (หมายเหตุ : 
หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้เกดิการช ารุด เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง จะปฎเิส
ธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้

• รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เส ือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ 
สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

• หนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิ ตอ้งมีหนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-
ออก ลูกคา้ถือไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเล่มทึส่่งชือ่ใหท้าง
บรษิทัท าวซ่ีาเทา่น ัน้) 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์     พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................... ............. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 
(..............................................................) 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


