
 
 

 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 11513 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 



วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – คนุหมงิ  

18.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สายการบนิ LUCKY AIR (8L) พบ

เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L802                                                 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่อง สวนน า้ตกคนุหมงิ – ชมิสตรอเบอรสีดๆจากไร ่– เมอืงตงซวน – ชมววิภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงซวน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม สวนน า้ตก ดว้ยความทีเ่มอืงคนุหมงิไมม่สีวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จงึไดส้รา้งพืน้ทีส่เีขยีวนี่ข ึน้มาใจกลาง

นครคนุหมงิ ซึง่จะมทีัง้ทะเลสาบและ น ้าตกรูปแบบตา่งๆ ทีถ่กูสรา้งขึน้มา เพือ่เป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจของชาวคนุหมงิ 
น าทา่นแวะ ไรส่ตรอเบอรี ่ใหท้า่นลองชมิสตรอวเ์บอรร์ีส่ดๆ ในบรรยากาศของไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บ

กับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของคนจีน ชมวธิกีารปลูก และการดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ว่ามวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึ
ไดผ้ลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ช ืน่ชอบของชาวจีนเองและ

ชาวตา่งชาต ิอกีทัง้ยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย และท่านยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอร์รี ่และเลอืกชมิได ้

จากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  
(หมายเหตุ : การชมไรส่ตรอเบอรร์ ีข่ ึน้อยูก่บัฤดูกาล และสภาพอากาศ หากไรส่ตอเบอรีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขนมจนีขา้มสะพาน 

 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจนีขา้มสะพานยูนนานจะเป็นอาหารทีช่าว

ยูนนานนยิมทีส่ดุ ชาวยูนนานรับประทานขนมจนีดว้ยหลายวธิี ซึง่รวมทัง้
การลวก ผัด ตม้ และย าดว้ย แตข่นมจนีขา้มสะพานจะเป็นทีน่ยิมทีส่ดุและ

มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ สิง่ส าคัญของขนมจนีขา้มสะพานก็คอืน ้าซุป ซึง่ตุ๋น
จากซีโ่ครงหมู ไก่และแฮมเป็นเวลานาน สว่นเสน้ขนมจีนนัน้ท ามาจาก

ขา้ว วธิกีารรับประทานเริม่จากเทน ้าแกงใสช่ามขนมจนีทีล่วกเสน้ไวแ้ลว้ 

หลงัจากนัน้เตมิเนือ้สตัวต์า่งๆ ไขน่กกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอมและผักช ี
จะไดข้นมจนีขา้มสะพานทีแ่สนอร่อย 

 
 

จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงตงซวน หรอื หงถูต่ ี ้ แปลวา่แผน่ดนิสแีดง เป็นอ าเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวดั

คนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพี
ปลกูขา้วสาลมีันส าปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ 

ตงซวน เป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วมักแวะมาถา่ยรูป เนือ่งจากมภีูมปิระเทศทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของมณฑลยูนนาน 
ชาวบา้นแถวนั้นเล่าใหฟั้งว่า มีช่างภาพชาวจนีท่านหนึ่งตัง้ใจจะไปถ่ายรูปทีห่ยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ้่านมาที่

ตงชวนก่อน และพบว่าทวิทัศน์ทีน่ี่งดงาม เนื่องจากมีพื้นดนิเป็นสแีดง เมื่อชาวบา้นปลูกขา้วสาล,ีมัสตาร์ด ยิง่ท าให ้

ภูเขาสวยงามหลากสสีัน โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเย็นมถีกูทาบทาดว้ยแสงอาทติย ์ยิง่มคีวามสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ของดนิแดงแหง่นี้ 

น าทา่นชมววิทวิทศัน์ของ ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนอืของคนุหมงิ พืน้แผน่ดนิที่
เป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแร่ธาตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึเกดิเป็นทศันยีภาพที่

สวยงาม สสีนัสดใสน่าสนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไร่นาเกษตรกร พชืผักทีป่ลกูใน
บรเิวณพืน้ทีน่ี ้ ไดแ้ก ่พวกมันฝร่ัง ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผักพวกนี ้อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป 

ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงาม

ไปอกีแบบ เป็นจดุชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน  



 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้) – คนุหมงิ – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอลูช่ว่น ซึง่อยู่ทางภาคเหนือของเมอืงคนุหมงิ เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาเจีย้วจือ่ ภูเขาหมิะแห่งเมอืง
คนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555 น าทา่นขึน้รถประจ า

ทางของทางอทุยาน(20 นาท)ี ตอ่ดว้ยน่ังกระเชา้ขึน้ไปดา้นบน ใหท้า่นไดเ้ดนิตอ่บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ย่างด ีสู่

จุดทีเ่ด่นทีสุ่ดในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อ คอืจุดยอดของภูเขา ทีร่ะดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือ

ระดับน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทางทา่นยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรือสนอาซาเรยี, น ้า

ของน ้าตกทีจ่ับตวัเป็นน ้าแข็ง, ล าธารรูปทรงตา่งๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุทีจ่ะไม่พรรณนาไม่ได ้สว่นใน
ระดับทีค่วามสงู 3,800 – 4,100 เมตร มทีะเลสาบภูเขา ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “สระน ้าแห่งสรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและ

ฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกหุลายพันปี
เบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการมาทีภู่เขาแห่งนี้ คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แต่กลางเดอืน

ตลุาคม - เมษายน) 

 

 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครคนุหมงิ เมอืงทีไ่ดถ้กูขนานนามวา่ “เมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบาย

ตลอดปี ฤดหูนาวไมห่นาวจัด และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก อณุหภูมเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมอืงหลวงและ
เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี มขีนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 6 จาก

ทัง้หมด 27 มณฑล  
 OPTION SHOW : ชมโชวส์ุดพเิศษ IMPRESSION OF YUNNAN หรอื DYNAMIC YUNNAN การแสดงโชว์

ความประทับใจแห่งยูนาน เป็นโชวท์ีเ่ลา่เรือ่งงราวชวีติชนพืน้เมอืงดังเดมิ ความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่ม

นอ้ยยนูานตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั ผา่นการรอ้งเลน่ เตน้ ร า ทา่มกลาง แสง ส ีเสยีง สดุตระการตา ภายใตก้ารก ากับของ 
หยางลีผ่งิ Yang Liping นักเตน้ผูม้ชี ือ่เสยีงในประเทศจนี (ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่

ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร)์ 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ LONGWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่  วดัหยวนทง – ประตมูา้ทองไกห่ยก – OPTION TOUR ภูเขาซซีาน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม วดัหยวนทง วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถ์ังมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมสีระน ้าขนาด

ใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต ศาลาแปดเหลีย่มหลังนี้เป็นศาลาทีอู่ซ๋านกุย้สรา้งในสมัย
ราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอมิพันกร” และเจา้แม่กวนอมิพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอมิหยก” 

ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได ้
พระราชทาน ใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ดัแหง่นี ้

 



 
จากนัน้น าท่านชม ประตูมา้ทองไกห่ยก ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนานโบราณเชือ่วา่ใครได ้

ลอดประตแูหง่นี ้แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว่ยเมนู สกุ ีเ้ห็ดสมุนไพร 
 

เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ท าใหเ้มนูเห็ด

กลายเป็นเมนูยอดนิยม ซึง่มมีากหลากหลายกว่า 20 ชนดิ ขึน้อยู่กับแต่
ละรา้นจะสามารถสรรหามาใหเ้ลอืกกันได ้เลอืกผักและเลอืกเครือ่งเคยีง

อื่นๆมีทัง้ลูกชิน้และเนื้อสัตว์ และทุกขึน้ตอนในการปรุงจะมีพนักงาน
ประจ าตัวคอยท าใหต้ลอด เพื่อใหคุ้ณภาพการกินที่ดีและถูกตอ้ง 

หลังจากน ้าแกงเดอืด เราจะกนิน ้าซปุรอ้นๆก่อน เป็นน ้าซปุทยัีงไม่ไดใ้ส่

อะไรลงไปตม้ หลังจากนัน้จะใสเ่ห็ดนานาชนิดทีเ่ราเลอืกไว ้แลว้ปิดฝา

รอเวลาชิมเห็ดทั ้งสดและหวาน แต่่ละชนิดก็อร่อยแตกต่างกันไป 

หลังจากกนิเห็ดเสร็จก็จะเป็นขึน้ตอนการกนิผัก และตามดว้ยลกูชิน้และ
เนือ้สตัวต์า่งๆ ตบทา้ยดว้ยบะหมี ่เห็นชือ่เมนูง่ายๆ แตค่วามอร่อยสดุแสน

จะประทับใจคนรักเห็ดมากๆ ถา้ไดม้โีอกาสไปคุนหมงิ หา้มพลาดชมิสกุี้
เห็ดเด็ดขาด 

OPTION TOUR : ภูเขาซซีาน(รวมรถแบตเตอรร์ ี)่ ท าท่านเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตัวเมอืงคนุหมงิ 29 

กโิลเมตร เป็นสว่นหนึง่ของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิทีส่กัด
ไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิต๋า ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ีประวัตคิวามเป็นมา

ยาวนานนับ 1,000 ปี น าทา่นเดนิลอด ประตูมงักรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันวา่เป็น ประตแูห่ง
ความสริิมงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตูมังกรก็ตอ้งลูบ

ลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิผา่นประตมูังกรนี ้ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตู

แหง่นีต้ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่รมิหนา้ผา และการมาเทีย่วชมเขาซซีานทา่นจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื 
ทะเลสาบเตยีนฉอื  เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุของมณฑลยูนาน อยู่สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แตก่อ่น

ทะเลสาบแหง่นีก้วา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แตต่อนนี้เหลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกวา่ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี ้
ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูกขนานนามว่า "ไขมุ่กทอแสงแหง่ทีร่าบสูง" ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบ

แห่งนี้มีชือ่เสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มนอ้ยท ารา้ย จงึได ้

สรา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน (ราคาทัวร ์600 บาท/ทา่น สามารถตดิต่อไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรือ

หัวหนา้ทวัร ์/ ส าหรับทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ีถ่นนคนเดนิฉาหมา่ฮั่วเจยีลู)่ 



 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิ ฉานชุย 

18.30 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L801                                                         

(ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี    

19.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************************* 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา* 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  
และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 
ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้ 

แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

17 – 20 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

18 – 21 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

19 – 22 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

20 – 23 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

22 – 25 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

23 – 26 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

24 – 27 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

26 – 29 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

27 – 30 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

28 – 31 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

01 – 04 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

02 – 05 เมษายน 2562  9,999 9,999 2,500 5,900 

03 – 06 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

04 – 07 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,000 5,900 

05 – 08 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,000 5,900 

06 – 09 เมษายน 2562 12,999 11,999 3,000 5,900 

07 – 10 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,000 5,900 

08 – 11 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,000 5,900 

09 – 12 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,000 5,900 

10 – 13 เมษายน 2562 11,999 10,999 3,000 5,900 

11 – 14 เมษายน 2562 14,999 14,999 3,500 6,900 



12 – 15 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 6,900 

13 – 16 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 6,900 

14 – 17 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 6,900 

15 – 18 เมษายน 2562 14,999 14,999 3,500 6,900 

16 – 19 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 5,900 

17 – 20 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

18 – 21 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

19 – 22 เมษายน 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น** 
คา่ทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  

    **ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้** 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  

**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 

วซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เด็กและผูใ้หญช่ าระคา่ทปิเทา่กัน** 

    **สว่นของหัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิเต็มจ านวนเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

4.คณะทัวรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่
(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่
หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. กรณุาเตรยีมของใชส่ว่นตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบูแ่ชมพ ูของตัวสว่นตัวไปเอง เนือ่งจากรัฐบาลทอ้งถิน่
ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
มกีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

***************************************** 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อรัิก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 

21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์


