
SC01 KMG ซปุตาร.์.. น ้าแข็งใส 

 

 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11380 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

คนุหมงิ สวนสตรอวเ์บอรร์ ี ่แผน่ดนิสแีดง 
ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ 4 วนั 2 คนื 

ซุปตาร.์.. น า้แขงงสส 
ก าหนดการเดนิทาง  กมุภาพนัธ ์– มนีาคม 2562 
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โดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINES (SC) 
 สวนน า้ตกคนุหมงิ... น า้ตกสหญย่กัษแ์ลนดม์ารค์สหมข่องคนุหมงิ 

 ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่... ขึน้กระเชา้ชมความงามภเูขาหมิะ สงูถงึ 4,223 เมตร 

 แผน่ดนิสแีดง... ดนิแดนอนับรสิทุธิเ์ตงมไปดว้ยภมูทิศันท์ ีห่ลากหลาย 

 ชมิสตรอวเ์บอรร์ ี.่..  เลอืกเกงบ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน 

 วดัหยวนทง... วดัทีส่หญแ่ละเกา่แกท่ ีส่ดุของมณฑลยนูนานกวา่ 1,200 ปี 

 เมนพูเิศษ... สกุ ีเ้หงด , ขนมจนีขา้มสะพาน และ อาหารกวางตุง้ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูส้หญ ่
พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาเดงก พกัเดีย่ว 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 (วนัมาฆบชูา) 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

20 - 23 กมุภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

21 - 24 กมุภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

22 - 25 กมุภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

23 - 26 กมุภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

24 - 27 กมุภาพนัธ ์2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

25 - 28 กมุภาพนัธ ์2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

01 - 04 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

02 - 05 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

03 - 06 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

04 - 07 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

05 - 08 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

06 - 09 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

07 - 10 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

08 - 11 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

09 - 12 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

10 - 13 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

http://บริษัททัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ.com/2017/11/18/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87/


SC01 KMG ซปุตาร.์.. น ้าแข็งใส 

 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

23.55 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู10 เคาทเ์ตอร ์W 

สายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์(SC) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่าน

โหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

11 - 14 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

12 - 15 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

13 - 16 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

14 - 17 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

15 - 18 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

16 - 19 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

17 - 20 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

18 - 21 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 2,500.- 

19 - 22 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

20 - 23 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

21 - 24 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

22 - 25 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

23 - 26 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

24 - 27 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

25 - 28 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

26 - 29 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

27 - 30 มนีาคม 2562 9,999.- 9,999.- 2,500.- 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอสจสนการบรกิาร) **เดงกเกงบเทา่ผูส้หญ*่* 
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บรรยากาศภายสน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่-สวนน า้ตก

คนุหมงิ-สวนสตรอวเ์บอรร์ี-่คนุหมงิ-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง  

03.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่SC8886 (สชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เรงว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร(1) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนน ้าตกคุนหมิง (Kunming 

Water  fall Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืง

คนุหมงิ ซึง่เปิดเมือ่ไมน่านมานี ้ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

แห่งใหม่และเ ป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของ

ชาวเมอืงคนุหมงิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่ชเ้วลา

สรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกัน และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้น

บาท ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกใหญ่ยักษ์นัน้ ทีก่วา้ง
ถงึ 400 เมตร และมคีวามสูงกว่า 12.5 เมตร และ

ทะเลสาบ 2 แหง่ ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอวเ์บอรร์ี ่(Strawberry Farm) พบกับวถิชีวีติชาวสวนของชาวจนี 
ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา ใหท้า่นอสิระเลอืกเก็บ เลอืกชมิ ผลไดส้ดๆ จากสวน และถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึกับความสวยงามของสวนผลไม ้(หมายเหตุ: การชมไร่สตรอวเ์บอรร์ ีข่ ึน้อยู่กบัฤดูกาล

น ัน้ๆ หาก ณ วนัเดนิทางหากไม่มีผลสตรอวเ์บอรร์ี่ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ค ืน

คา่สชจ้า่ยสดๆ ท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไมต่อ้งแจง้สหท้ราบลว่งหนา้) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) (สชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  อยู่

ทางทศิตะวันออก 

เฉียงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาทีด่อกไมห้ลากหลายส ีนานาพันธุบ์าน ท าให ้

เกดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัดกบัดนิสแีดง ท าใหไ้ดรั้บขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเจงดส ี

น าทา่นชม แผน่ดนิสแีดง (Red land) ดนิแถบตงชวนเป็นสแีดงอมน ้าตาล จงึเป็นทีม่าของ ผนืดนิ

สแีดงตงชวน ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมีันส าปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ตง

ชวนนี้ยังเป็นดนิแดนบรสิุทธิท์ีรู่จ้ักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจนีดว้ยภูมทิัศน์ทีห่ลากหลาย และยังถอื

เป็นจดุชมววพิระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม เนือ่งจากตัง้อยูบ่รเิวณแนวขอบบนของหบุเขา มหีมูบ่า้นอยู่

http://bit.ly/2NMk5YE
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ตรงกลางรายลอ้มดว้ยไร่นา น ้ าที่เป็นคลื่นอยู่บนไร่นาที่เป็นชัน้ และดินสีแดงจัดท า ใหเ้กิด

ทัศนยีภาพทีส่วยงามเกนิบรรยาย 

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร (3)   

ทีพ่กั  โรงแรม Wang tong Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้)-เมอืงคนุหมงิ- *Option Show 

Impression Of Yunnan * 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอลูช่่วน เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ ()  ภเูขาหมิะแห่งเมอืงคุนหมงิ 

สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555 

น าท่าน น ัง่รถแบตเตอรีข่องทางอุทยาน (สชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ต่อดว้ย น ัง่

กระเชา้ ขึน้สู่ดา้นบนของภูเขา ใหท้่านไดเ้ดนิต่อบนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ย่างด ีสู่จุดทีเ่ด่น

ทีส่ดุในการชมววิทวิทัศน์ของภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ คอืจุดยอดของภเูขา ทีร่ะดับความสงู 4,223 เมตร 

(เหนือระดับน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทางท่านยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตู ้

เจยีน หรอืสนอาซาเรยี, น ้าของน ้าตกทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็ง, ล าธารรปูทรงตา่งๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพ

ความสวยงามสดุทีจ่ะไมพ่รรณนาไมไ่ด ้สว่นในระดับทีค่วามสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบ

ภเูขา ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “สระน า้แหง่สรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้น ดอกไมน้านาพรรณ 

พรอ้มทีจ่ะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกหุลายพันปีเบง่บาน

สวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมสนการมาทีภู่เขาแห่งนี ้คอื ช่วงหนา้หนาว 

ต ัง้แตก่ลางเดอืนตลุาคม - เมษายน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงคนุหมงิ (สชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  เมอืงทีไ่ดถู้กขนาน

นามวา่ “เมอืงแหง่ฤดสูบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไมห่นาวจัด และ

ฤดรูอ้นไมร่อ้นมาก  

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร (6)   

*Option Show *  หรอื Dynamic Yunnan การ

แสดงโชว์ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรื่องราวชวีติ

ความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผา่กลุม่นอ้ยยนูนาน

ตัง้แต่อดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเตน้

ชือ่ดังหยางลี่ผงิ (Yang Liping) หนึ่งในนักเตน้ที่มี

ชือ่เสยีงที่สุดของจีน ใหท้่านไดช้มอลังการโชว์ตื่นตา

ตื่นใจไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรี

ประกอบสไตล์ยูนนาน (คา่สชจ้่ายประมาณท่านละ 

300 หยวน สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ี่

หวัหนา้ทวัรค์ะ) 
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ทีพ่กั  โรงแรม MEI YIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่      วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่-ทา่อากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภมู ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหยวนทง (YuanTong 
Temple) วัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ที่สุดของ
มณฑลยนูนาน สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมี
อายยุาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายใน
วัด กลางลานจะมีสระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพาน
ขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน ้าสมีรกต 
ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐาน 
พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไป
ประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแหง่นี ้

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)   

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้แหล่ง ชอ้ปป้ิง เสื้อผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิ ทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบ

เมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น 

สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้

ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคุนหมงิ

ทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

ค า่  บรกิารอาหาค า่ ณ ภตัตาคาร (9)   

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ 
หมายเหต ุ: คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชงคอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 

ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพ

อากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เปง นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบสุนรายการทวัร.์ 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINES 

  เทีย่วบนิที ่SC8885 (สชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

02.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ
ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เปง นหลกั** 

**การเดนิทางสนแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิส์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอัน

เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณี

อืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็น

ผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่

ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอา่น

รายการและเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงนิจากนัน้จะถือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

**  ไมร่บัจอยแลนด ์เนือ่งจากเปง นทวัรร์าคาพเิศษ ** 

* ทา่นสดมไีฟลท์บนิภายสนประเทศตอ่ โปรดแจง้สหบ้รษิทัฯทราบสนวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เปง นตน้ โดยมติอ้งแจง้สหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเปง นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรสนวนัเดนิทางน ัน้ๆ เปง นหลกั จงึขอสงวนสทิธิส์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีส่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

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

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **สนกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่สชจ้า่ยสนการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 
× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น สว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แล

คณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเหงนสมควร **เดงกเกงบเทา่ผูส้หญ*่* 
× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิท

ฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 
× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเตงมจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ช ัว่โมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 
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 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิสนแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซงนตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิสด, วนัทีส่ด, ไปกบัสครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาสห ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่สชส้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้สจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ สชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่สชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ตอ้งถา่ยสหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 


