
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – คุนหมงิ  

18.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สายการบนิ LUCKY AIR (8L) พบ
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

20.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคุนหมงิ ประเทศจีน โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L802                                                 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคุินหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชั่วโมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพั่ก 
พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่อง สวนนํา้ตกคุนหมงิ – ชมิสตรอเบอรสีดๆจากไร ่– เมอืงตงซวน – ชมววิภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงซวน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม สวนนํา้ตก ดว้ยความทีเ่มืองคนุหมงิไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ  มากนัก จงึไดส้รา้งพื้นทีส่เีขยีวน่ีขึน้มาใจกลาง
นครคนุหมงิ ซึง่จะมีทัง้ทะเลสาบและ น้ําตกรปูแบบตา่งๆ ทีถ่กูสรา้งขึน้มา เพื่อเป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจของชาวคนุหมงิ 
นําทา่นแวะ ไรส่ตรอเบอรี ่ใหท้า่นลองชมิสตรอวเ์บอรร์ีส่ดๆ ในบรรยากาศของไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บ

กับวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องคนจีน ชมวธิกีารปลกู และการดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึง
ไดผ้ลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนเองและ
ชาวตา่งชาต ิอีกทัง้ยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอีกดว้ย และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลือกชมิได ้
จากภายในไร ่พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  
(หมายเหตุ : การชมไรส่ตรอเบอรร์ ีข่ ึน้อยูก่บัฤดูกาล และสภาพอากาศ หากไรส่ตอเบอรีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้) 

 

 
 
 



 

  

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขนมจนีขา้มสะพาน 

 

ในมณฑลยนูนาน ขนมจีนขา้มสะพานยนูนานจะเป็นอาหารที่ชาว
ยนูนานนยิมทีส่ดุ ชาวยนูนานรับประทานขนมจีนดว้ยหลายวิธี ซึง่รวมทัง้
การลวก ผัด ตม้ และยําดว้ย แตข่นมจีนขา้มสะพานจะเป็นทีน่ยิมทีส่ดุและ
มีชือ่เสยีงมากทีส่ดุ ส ิง่สําคัญของขนมจีนขา้มสะพานก็คือน้ําซุป ซึง่ตุ๋น
จากซีโ่ครงหมู ไกแ่ละแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเสน้ขนมจีนนั้นทํามาจาก
ขา้ว วธิกีารรับประทานเร ิม่จากเทน้ําแกงใสช่ามขนมจีนทีล่วกเสน้ไวแ้ลว้ 
หลังจากนัน้เตมิเน้ือสัตว์ตา่งๆ ไขน่กกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอมและผักช ี
จะไดข้นมจีนขา้มสะพานทีแ่สนอรอ่ย 

 
 

จากน่ันนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงตงซวน หรอื หงถูต่ี ้ แปลว่าแผ่นดนิสแีดง เป็นอําเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวัด
คนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มีภมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพี
ปลกูขา้วสาลมัีนสําปะหลัง พืชผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ 
ตงซวน เป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วมักแวะมาถา่ยรปู เน่ืองจากมีภมูปิระเทศทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของมณฑลยูนนาน 

ชาวบา้นแถวนั้นเลา่ใหฟั้งว่า มีชา่งภาพชาวจีนท่านหนึง่ตัง้ใจจะไปถา่ยรปูที่หยวนหยาง แต่ระหว่างทางไดผ่้านมาที่
ตงชวนก่อน และพบว่าทวิทัศน์ที่น่ีงดงาม เน่ืองจากมีพื้นดนิเป็นสแีดง เมื่อชาวบา้นปลกูขา้วสาล,ีมัสตาร์ด ยิง่ทาํให ้
ภูเขาสวยงามหลากสีสัน โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเย็นมีถกูทาบทาดว้ยแสงอาทติย ์ยิง่มคีวามสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ของดนิแดงแหง่น้ี 
นําทา่นชมววิทวิทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน ตัง้อยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมงิ พื้นแผ่นดนิที่

เป็นเน้ือดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุื่นๆในเน้ือดนิ พื้นทีบ่รเิวณน้ีจงึเกดิเป็นทัศนียภาพที่
สวยงาม สสัีนสดใสน่าสนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตัดสลับกับดอกไมห้ลากสสัีนในทอ้งทุง่ไรน่าเกษตรกร พชืผักทีป่ลกูใน
บรเิวณพื้นทีน้ี่ ไดแ้ก ่พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอื่นๆ สสัีนของพชืผักพวกน้ี อีกทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกันไป 
ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมื่อถงึฤดเูก็บเกีย่ว พื้นดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงาม

ไปอีกแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน  
 
 

 



 

  

 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอลูช่ว่น ซึง่อยูท่างภาคเหนือของเมืองคนุหมงิ เป็นทีตั่ง้ของ ภูเขาเจีย้วจือ่ ภเูขาหมิะแห่งเมือง
คนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ของมณฑลยนูนาน ทีเ่พิง่มีการสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555 นําทา่นขึน้รถประจํา
ทางของทางอุทยาน(20 นาท)ี ตอ่ดว้ยน่ังกระเชา้ขึน้ไปดา้นบน ใหท้า่นไดเ้ดนิตอ่บนทางเดนิไมท้ีไ่ดจั้ดวางไวอ้ย่างดี สู่

จุดทีเ่ดน่ทีส่ดุในการชมวิวทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือ
ระดับน้ําทะเล) ในหนา้หนาว ระหว่างทางทา่นยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์ีกมากมาย อาท ิสนตูเ้จียน หรือสนอาซาเรีย, น้ํา
ของน้ําตกทีจั่บตัวเป็นน้ําแข็ง, ลําธารรปูทรงตา่งๆ เป็นตน้ ทําใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุทีจ่ะไม่พรรณนาไม่ได ้สว่นใน
ระดับทีค่วามสงู 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภเูขา ทีม่ีชือ่เรยีกว่า “สระน้ําแหง่สรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและ

ฤดรูอ้น ดอกไมน้านาพรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกหุลายพันปี
เบ่งบานสวยงามอยูบ่นภเูขาแหง่น้ี (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการมาที่ภูเขาแห่งน้ี คือ ช่วงหนา้หนาว ตัง้แต่กลางเดือน
ตลุาคม - เมษายน) 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นนําทา่นเดนิทางกลับสู ่นครคุนหมงิ เมืองทีไ่ดถ้กูขนานนามว่า “เมืองแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ฤดหูนาวไม่หนาวจัด และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภมูเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมืองหลวงและ
เป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จาก
ทัง้หมด 27 มณฑล  

 OPTION SHOW : ชมโชวส์ุดพเิศษ IMPRESSION OF YUNNAN หรือ DYNAMIC YUNNAN การแสดงโชว์
ความประทับใจแหง่ยนูาน เป็นโชว์ทีเ่ลา่เรือ่งงราวชวีติชนพื้นเมืองดังเดมิ ความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่ม
นอ้ยยนูานตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน ผ่านการรอ้งเลน่ เตน้ รํา ทา่มกลาง แสง ส ีเสยีง สดุตระการตา ภายใตก้ารกํากับของ 

หยางลีผ่งิ Yang Liping นักเตน้ผูม้ีชือ่เสยีงในประเทศจีน (ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิต่อ
ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ LONGWAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่  วดัหยวนทง – ประตูมา้ทองไกห่ยก – OPTION TOUR ภูเขาซซีาน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม วดัหยวนทง วัดทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยนูนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด
ในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถั์งมีอายยุาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ําขนาด
ใหญ ่มีสะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน้ําสมีรกต ศาลาแปดเหลีย่มหลังน้ีเป็นศาลาที่อู๋ซานกุย้สรา้งในสมัย

ราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอิมพันกร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอิมหยก” 
ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐานพระพุทธรปู พระพุทธชนิราช(จําลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได ้
พระราชทาน ใหอั้ญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีวั่ดแหง่น้ี 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นชม ประตูมา้ทองไกห่ยก ซึง่เป็นประตศัูกดิส์ทิธ ิค์ูบ่า้นคูเ่มืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได ้
ลอดประตแูหง่น้ี แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวีคณู 
 



 

  

 

 

 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว่ยเมนู สุก ีเ้ห็ดสมุนไพร 

 

เน่ืองจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทําใหเ้มนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนยิม ซึง่มีมากหลากหลายกว่า 20 ชนิด ขึน้อยู่กับแต่

ละรา้นจะสามารถสรรหามาใหเ้ลอืกกันได ้เลอืกผักและเลอืกเครือ่งเคียง
อื่นๆมีทัง้ลูกช ิน้และเน้ือสัตว์ และทุกขึน้ตอนในการปรุงจะมีพนักงาน
ประจําตัวคอยทําใหต้ลอด เพื่อใหคุ้ณภาพการก ินที่ดีและถูกตอ้ง 
หลังจากน้ําแกงเดอืด เราจะกนิน้ําซปุรอ้นๆกอ่น เป็นน้ําซปุทียังไม่ไดใ้ส่

อะไรลงไปตม้ หลังจากนัน้จะใสเ่ห็ดนานาชนดิทีเ่ราเลือกไว ้แลว้ปิดฝา
รอเวลาช ิมเห็ดทั ้งสดและหวาน แต่่ละชนิดก็อร่อยแตกต่างกันไป 
หลังจากกนิเห็ดเสร็จก็จะเป็นขึน้ตอนการกนิผัก และตามดว้ยลูกช ิน้และ
เน้ือสัตว์ตา่งๆ ตบทา้ยดว้ยบะหมี่ เห็นชือ่เมนูง่ายๆ แตค่วามอรอ่ยสดุแสน
จะประทับใจคนรักเห็ดมากๆ ถา้ไดม้ีโอกาสไปคนุหมงิ หา้มพลาดชมิสกุีเ้ห็ดเด็ดขาด 
OPTION TOUR : ภูเขาซซีาน(รวมรถแบตเตอรร์ ี)่ ทําทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 
กโิลเมตร เป็นสว่นหนึง่ของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงคห์นิที่สกัด
ไวต้ามไหลเ่ขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิต๋า ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นที่มีประวัตคิวามเป็นมา
ยาวนานนับ 1,000 ปี นําทา่นเดนิลอด ประตูมงักรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันว่าเป็น ประตูแห่ง
ความสริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งน้ี จะประสบแต่ความสําเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ตอ้งลูบ
ลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิผ่านประตมัูงกรน้ี ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตู
แหง่น้ีตัง้เดน่เป็นสง่าอยูร่มิหนา้ผา และการมาเทีย่วชมเขาซซีานทา่นจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื 
ทะเลสาบเตยีนฉอื  เป็นทะเลสาบน้ําจืดทีใ่หญท่ีส่ดุของมณฑลยนูาน อยูส่งูกว่าระดับน้ําทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อน
ทะเลสาบแหง่น้ีกวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แตต่อนน้ีเหลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือน้ี 
ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถกูขนานนามว่า "ไขมุ่กทอแสงแหง่ทีร่าบสูง" ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบ

แหง่น้ีมีชือ่เสยีงโดง่ดังจนไปเขา้หพูระนางซสูไีทเฮา แหง่ราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งน้ีมาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถกูชนกลุม่นอ้ยทํารา้ย จงึได  ้
 
 



 

  

 

สรา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักก ิง่ ขึน้แทน (ราคาทัวร ์600 บาท/ทา่น สามารถตดิต่อไดท้ี่ไกด์ทอ้งถิน่หรือ
หัวหนา้ทัวร ์/ สําหรับทา่นทีไ่ม่ไดซ้ือ้ทัวรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ีถ่นนคนเดนิฉาหม่าฮ่ัวเจียลู)่ 
 

 
 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคุินหมงิ ฉานชุย 

18.30 น. เหริฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L801                                                         

(ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี    

19.45 น.  เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 

ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา* 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  
และคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้ 

แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 



 

  

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

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

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

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

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

27 ก.พ. – 02 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

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

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

06 – 09 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

10 – 13 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

11 – 14 มนีาคม 2562 8,999 8,999 2,500 4,900 

13 – 16 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

14 – 17 มนีาคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,900 

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 

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 

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 13,999 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 ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น** 
คา่ทปิสาํหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  



 

  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 

 

 

 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท  

    **สําหรับพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้** 

  คา่ธรรมเนียมวซี่าเดีย่วเขา้ประเทศจนี  

**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ดา่น (วซี่ากรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทํา 

วซี่าเพิม่ ท่านละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน **เด็กและผูใ้หญช่ําระค่าทปิเท่ากัน** 

    **สว่นของหัวหนา้ทัวรท์ี่ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร** 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิเต็มจาํนวนเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3.การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

4.คณะทัวรค์รบ 15 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกับคณะ 

 

 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับ

เงินค่าบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแลว้ทั ้งหมดทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหัก



 

  

คา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 
 
 
 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
 

เงือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่
ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน้  

 
ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิ ิตรต่อ

ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ



 

  

นําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
 
 

 
 

3. กรุณาเตรยีมของใชส่ว่นตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถ ิน่
ตอ้งการรักษาส ิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกีย่วกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที่จํากัด ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่
มกีารจํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอรีสํ่ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข ึน้เครื่องไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําข ึน้เครือ่งในทุกกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตํารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 

สําหรับบุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปหรอืวซี่าแบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

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

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

21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์


