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รหัสโปรแกรม : 11273 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :         กมุภำพนัธ ์- มนีำคม 2019   
                                      
วนัแรก  พบกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ

23.55  น.   พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูชิัน้ 4 ประตทูี ่5 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ Shandong Airline (SC) 

                โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

 

 

 

 

 

13,900.- 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ – คนุหมงิ -ชมซำกรุะสวนหยวนทง -สวนน ำ้ตกคนุหมงิ-รำ้นหมอนยำงพำรำ- ทงัเตีย้น - 

แวะเก็บผลไม ้ 

03.00  น.  ออกเดนิทางสูค่นุหมงิ โดยสายการบนิ Shandong Airline เทีย่วบนิที ่SC8886                                           

      (ใชเ้วลำบนิประมำณ2ช ัว่โมง) * ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง .. แตม่เีครือ่งดืม่บรกิำรครบั 

05.55  น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิฉางสุย้เมอืง คนุหมงิ เมอืงหลวงของมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างทศิ 
ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน-กุย้โจวรมิทะเลสาบเตยีนฉือ มทีศันยีภาพทาง
ธรรมชาตทิีส่วยสดงดงาม และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อณุหภมูถิวัเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่16.5 องศา ไดช้ือ่
สมญานามวา่เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิหลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นรับประทาน
อาหารเชา้ 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบนิ 

 น าทา่นสู ่สวนหยวนทง เพือ่ชมซากรุะบานสะพร่ัง ชว่งนีช้ว่งเดยีวของปี (ขึน้อยูก่บัสภาพ ณ ชว่งทีเ่ดนิทาง) 

 
จำกน ัน้แวะชมรำ้นหมอนยำงพำรำ 
น าทา่นเทีย่ว อทุยำนน ำ้ตกคนุหมงิ ทีส่รา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.2013 ลงทนุ 1,100 ลา้นหยวน(ประมาณ 5,500 ลา้น
บาท) เพือ่น าน ้าแมน่ ้าหนวิหลันเจยีงเขา้สูท่ะเลสาบเตยีนฉือ น ้าตกกวา้ง 400 เมตร สงู12.5 เมตร จากนัน้น าทา่น
สูย่า่นการคา้ถนนคนเดนิคนุหมงิ เลอืกซือ้สนิคา้ทีถ่กูใจมากมายหลากหลายชนดิ 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทังเตีย้น ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  

ระหวำ่งทำง ใหท้ำ่นแวะเก็บ สตอเบอรี ่สดๆจำกไร ่

(ชนดิของผลไมอ้ำจจะเปลีย่นแปลงตำมฤดกูำลในแตล่ะชว่งทีเ่ดนิทำง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 

พักที ่โรงแรม WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  4* 

 

วนัทีส่ำม ภเูขำเจีย้วจือ๋ + กระเชำ้ - ดนิสแีดงตงชวน   

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ภเูขำหมิะเจีย้วจือ๋ แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม(่ระยะทาง180 กม.ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง ค าวา่เจีย้วจือ่ในภาษาจนีหมายถงึเกีย้ว เพราะรปูรา่งภเูขาเหมอืนเกีย้วจนี  น าทา่นน่ังกระเชา้

ขึน้สูด่า้นบนของภเูขา ทีร่ะดบัความสงู4223เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ในชว่งฤดหูนาว ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน—

มนีาคมจะมหีมิะปกคลมุทัง้ภเูขา และในชว่ง เดอืน เมษายน – พฤษภาคม ดอกไมน้านาชนดิเบง่บานตอ้นรับฤดู

ใบไมผ้ลทิั่วทัง้ขนุเขา เป็นตน้ 

* 
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*** หมิะจะนอ้ยหรอืมำก ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ ***** 

รถบสัใหญข่องคณะจะจอดทีล่ำนจอดของอทุยำน จำกน ัน้จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถบสัเล็กของทำงอทุยำน 

ซึง่ผูข้บัจะช ำนำญเสน้ทำงขึน้เขำน ำทำ่นขึน้สูค่วำมสงู 4,000 เมตร จำกน ัน้น ำทำ่นขึน้กระเชำ้สูย่อด

เขำ (กระเชำ้ขึน้ลงทำงเดยีวกนั) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   เทีย่วชม แผน่ดนิสแีดงตงชวน  เป็นทวิเขาสลับซบัซอ้นและนาขัน้บนัไดทีก่วา้งสดุสายตา ผวิดนิของภเูขา

บรเิวณนีม้ธีาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆทีอ่ดุมสมบรูณ์ เมือ่เจอออกซเิจนไดเ้กดิปฏกิริยิาออกซเิดชนักลายเป็นสแีดง 

เมือ่กระทบกบัแสงแดดเป็นภาพทีง่ดงามมากๆ ตงชวนยงัเป็นดนิแดนบรสิทุธิท์ีรู่จ้ักกนัในหมูนั่กถา่ยรปูจนีและ

ชาวตา่งชาตติา่งยกยอ่งใหเ้ป็นจดุทีม่ภีมูทิัศนส์วยงามทีส่ดุอกีแหง่ของประเทศจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

      

พักที ่โรงแรม WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  4* 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ทงัเตีย้น - คนุหมงิ -ยำ่นกำรคำ้ถนนคนเดนิ-รำ้นบวัหมิะ+ผำ้ไหม- สนำมบนิคนุหมงิ  
 

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเดนิทางกลับคนุหมงิ(ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  

แลว้น าทา่นแวะชมรา้นบวัหมิะ ของแทท้ีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคนุหมงิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   น าทา่นสูย่า่นการคา้ถนนคนเดนิ (ประตมูา้ทองไกห่ยก) แหลง่ของฝากสนิคา้มากมายทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคนุหมงิ 

ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง หรอื ของฝากตดิไมต้ดิมอื ตามอธัยาศัย 

ค ำ่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนุหมงิ 

วนัทีห่ำ้   คนุหมงิ - กรงุเทพฯ 
01.00  น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯสายการบนิโดยเทีย่วบนิที ่SC8885 

02.05  น.  ถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ..พรอ้มความประทับใจ 

******************************* 
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อตัรำคำ่บรกิำร 2562 

24 ทำ่นคอนเฟริม์ออกเดนิทำง 

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำ/บำท/ทำ่น พกัเดีย่ว/บำท/หอ้ง 

22-26 ก.พ. 62 13,900 1,900 

28 ก.พ.- 4 ม.ีค. 62 13,900 1,900 

1-5 ม.ีค. 62 13,900 1,900 

7-11 ม.ีค. 62 13,900 1,900 

8-12 ม.ีค. 62 13,900 1,900 

 
*ช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 5,000 บำทเมือ่จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช ำระลว่งหนำ้ 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
*รำคำนีไ้มส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจำกเป็นต ัว๋กรุป๊ 

*รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมม่รีำคำเด็ก 

 
อตัรำนีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- รำยกำรนี ้โตะ๊อำหำรมือ้เทีย่ง/ค ำ่ บงัคบัน ัง่เป็นโตะ๊ 10 ทำ่น(เนือ่งจำกรำคำทวัรค์ดิเป็นโตะ๊/10คน)  หำก
ลกูคำ้มคีวำมประสงคจ์ะแยกโตะ๊ตำ่งหำกแตจ่ ำนวนไมถ่งึ 10 ทำ่น ทำ่นจะตอ้งจำ่ยคำ่สว่นตำ่งทีน่ ัง่ทีข่ำดไป
เพืม่ดว้ยตวัทำ่นเอง 



2019 

- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีเพือ่โปรโมทสนิคำ้พืน้เมอืง ในนำมของรฐับำล ตำมรำยกำรทวัรน์ีค้อื ,บวัหมิะ, 
รำ้นหมอนยำงพำรำ,ผำ้ไหม,หยก (4 รำ้น) ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ทำง
บรษิทัฯ จงึอยำกเรยีนชีแ้จงลกูคำ้ทกุทำ่นวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนลกูคำ้ทกุทำ่นเขำ้ชม ทำ่น
สะดวกซือ้หรอืไมท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ำกทำ่นไมม่ี
ควำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำล หรอื ตอ้งกำรแยกตวัออกจำกคณะเมือ่ถงึรำ้นรฐับำล ทำงบรษิทัมคีวำมจ ำเป็น
จะตอ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่น..เป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/ทำ่น/รำ้น  
 

ส ำคญั !!    โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่นเดนิทาง) 

(พาสปอรต์ตัวจรงิลกูคา้ถอืไปเอง ณ วันเดนิทาง) 

 

 

หมำยเหต ุในกรณีทีท่ำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีำ่ 

ผูเ้ดนิทำง จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เดีย่วเพิม่ทำ่นละ 800 บำท ดว้ยตนเอง 
 
อตัรำนีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดเสน้ทาง 90 หยวน/ทรปิ/คน  
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หมำยเหต ุ

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถำ้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วนั ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นื
เงนิมดัจ ำ หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทำ่น 
- เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
- รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษิทัฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, 
กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 
- ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ
งำน, กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื
เจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนท ัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม
ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้ำงบรษิทัฯจะจดัหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่
อ ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
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-  หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, 
ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำ
ขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่
เกดิจำกควำมประมำทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจำกต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะไมว่ำ่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้
ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 


