
     

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 12910 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Code: CN8L801 ทวัรค์นุหมงิ ลกูเลีย่ง ซนิหยี ้4วนั 3คนื 
 

💚 คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิซนิหยี ้ป่าภเูขาหมืน่ยอด 

💚 ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงหู หบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ 

💚 สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 

💚 ขอพร ณ วดัหยวนทง วดัเกา่แกอ่ายกุวา่พนัปีของมณฑลยนูนาน 

💚 เมนูสดุพเิศษ>>สกุีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้ 

💚 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงซนิหยี ้1 คนื 

💚 โดยสายการบนิ LUCKY AIR น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั 
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

 

 



     

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก 

อาย ุ1-18 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

6-9 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 20 

13-16 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 20 

20-23 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 20 

27-30 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 20 

5-8 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

12-15 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 20 

19-22 ก.ย.62 10,888 13,888 3,500 20 

26-29 ก.ย.62 10,888 13,888 3,500 20 

3-6 ต.ค.62 10,888 13,888 3,500 20 

11-14 ต.ค.62 11,888 14,888 3,500 20 

17-20 ต.ค.62  10,888 13,888 3,500 20 
 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ -   คนุหมงิ  

18.30 น.   พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 

4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิลคักี ้แอร ์(8L) โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

 

20.55 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky 

Air เทีย่วบนิที ่8L802  

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิาร

จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.50 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ 

เมอืงเอกและเป็นเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนาน มี

ประชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า 

ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนือ

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็น

เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมีภูมอิากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่ห์

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลังผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

                       : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ WAN JIN AN HOTEL 

(4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

 
 

วนัทีส่อง:       คนุหมงิ-เมอืงซนิหยี-้ป่าภเูขาหมืน่ยอด(รวมน ัง่รถแบตเตอรี)่-ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห ู
   ถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาทหงส-์ OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพานแกว้  
                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

ออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิหยี ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เดนิทางถงึ ป่าภูเขาหมืน่ยอด 

(วา่นฟงหลนิ) (รวมน ัง่รถแบตเตอรี)่ ชมความยิง่ใหญ่ของขุนเขารูปปิรามดิกว่าหมืน่ๆลูกตัง้เรยีงราย

อย่างมรีะเบยีบเหมอืนมคีนมาจัดวางใหเ้ป็นทวิทัศน์ทีง่ดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พรอ้มขึน้ไปชมววิไร่นา 

หมูบ่า้นและสายน ้าทีผ่สมผสานกนัออกมาไดอ้ยา่งลงตัว เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิง่ใหญ่ของ

ภูเขาหนิปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามดิที่ปรากฏเป็นภูเขาหนิปูนยาวพรืดสลับซับซอ้นแน่น ขนัดไปสุด

สายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมืน่ยอด ทา่มกลางไร่น่า แมน่ ้า และหมูบ่า้นผสมผสานกัน ภมูปิระเทศ

อันสวยงามมหัศจรรยห์าชมไดย้ากนักจากนัน้น าท่านเทีย่วชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเขาเตา้นม เป็น

เขาทีอ่ยูก่ลางทุง่นาลักษณะและรปูรา่งมองคลา้ยเตา้นมของสตรทีัง้สองขา้งซึง่มขีนาด ใกลเ้คยีงกันอยา่ง

ไมน่่าเชือ่ถา่ยภาพเก็บความประทับใจ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห ูใหท้า่นชมอกีบรรยากาศของววิทวิทัศนข์องป่าภเูขาหมืน่ยอดทีจ่ะได ้

ววิทีง่ดงามไปอกีแบบ (ใชร้ะยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1-1.30 น.) ถา่ยภาพดา้นหนา้ปราสาทหงส ์

เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ทีส่รา้งแบบปราสาทในนยิาย  

OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพานแกว้ ราคา 200 หยวน/ท่าน *ตดิต่อทีห่วัหนา้ทวัร*์ 

ขา้มสะพานแกว้ ความยาวกวา่ 60 เมตร สู ่ปราสาทหงส ์หรอื Xingyi Gelongbao Resort โรงแรมระดับ 4 

ดาว สรา้งแบบปราสาทในนยิาย ภายในหอ้งพักสามารถชมววิของทะเลสาบวา่นฟงหแูบบพาโรนามา  

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษสกุีเ้ห็ด 

: เขา้สูท่ ีพ่กั YICHEN HONGMU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

 

 



     

วนัทีส่าม:       หบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ(รวมรถราง)-คนุหมงิ  
                     OPTION2: โชวน์กยงู DYNAMIC YUNNAN                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                              

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าท่านเดนิทางไปยัง สะพานเป่ยผานเจยีง ชม หุบเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ (รวมรถราง) 

เป็นหุบเหวน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีนั่กท่องเทีย่วสามารถสัมผัสได ้

เป็นหบุเหวหนิปนู ทีแ่มน่ ้าหมา่หลงิใชเ้วลาลา้นๆปี กดัเซาะสว่นหนึง่ของป่าภเูขาหมืน่ยอด เกดิเป็นหุบเหว

ขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กโิลเมตร มคีวามลกึอยูร่ะดับราว 200 - 400 เมตร. มนี ้าตกชัน้เล็ก 

ชัน้นอ้ย กวา่รอ้ยสาย และนอกจากนีย้ังม ีเสน่หข์องหนิงอก หนิยอ้ย มอส เฟิรน์ เกาะกันแน่นพราว ตลอด

ความยาวของหุบเหวนี้ มสีายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาทัง้สองขา้ง หนา้น ้าหลากสายน ้าจะแสนตระการตา 

หนา้น ้านอ้ยมนี ้าตกเล็กๆ ไหลสูห่บุเหวนีเ้รยีงรอ้ยเหมอืนสรอ้ยไขม่กุเสน้เล็กๆ 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว๋โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่

รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวด

ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็น

เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

OPTION2: โชวน์กยงู DYNAMIC YUNNAN ราคา 300 หยวน/ทา่น *ตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร*์ 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  

วนัทีส่ ี:่        วดัหยวนทง-สวนน า้ตกคนุหมงิ-สนามบนิคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 
                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,---                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทง

เจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่
สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคาร

สรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรี

คนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี้  แวะชมรา้นยางพาราเลอืกซือ้

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ และน าทา่นไปชมเลอืก 

ผา้ไหมจนี เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากผา้ไหม อาท ิผา้หม่ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



     

น าท่านชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan River Waterfall 

Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคุนหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี มคีวามสูงกว่า 12.5 

เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากว่า 10 ลา้นลูกบาศกฟ์ตุ

จากแมน่ ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนี้ยัง

ชว่ยป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ าคัญโครงการยังไดก้อ่สรา้ง

เป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี 

และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ  

18.30 น.  เดนิทางกลบัสู ่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิLucky Air เทีย่วบนิที ่8L801                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.57  น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
 
- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ ือ้
ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ
คณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
 
- ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง   

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการถา่ยรปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 

 
 



     

 ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื น า

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



     

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท)  

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 

2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

8.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

 
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น



     

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 
 
 
 


