
 

 

รหัสทัวร ITV1900497 
ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแกว 4 วัน 2 คืน (FD) 
เที่ยวชม เมืองตงชวน แผนดินสีแดง 
เขาชม ถํ้าไซอ๋ิว 
ทาความเสียวสะพานแกว และน่ังสไลดเดอรลงเขา 
เย่ียมชม สวนนํ้าตกคุนหมิง 
อิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกท่ีสุดของเมืองคุนหมิง 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผนดินสีแดง-ถานเต้ียน 
05.00  พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 ประตู 3 เคา

เตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจาก
เจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

08.05/09.15 
น.  

บินลัดฟ�าสู คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD582 
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 
กรุปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.         
 ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.      
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.      
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุปบินวันที่ 25-31 ต.ค.           
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.        
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
  **กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

11.25/12.30 
น.  

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดใน
มณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุมพื้นที่
ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได
ช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือ
หนาวจนเกินไปแลว ส่ิงที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

สู เมืองตงชวน หรือที่เรียกวา หงถูต้ี แปลวา แผนดินสีแดง เปนอําเภอท่ีอยูในเขต
ปกครองของเมืองคุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิ
ประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก 
และดอกไมนานาพันธุ ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดง ทําใหไดรับ
ขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี นําทานชม แผนดินสีแดง พื้นแผนดินที่เปนเน้ือดินสีแดง
เกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน จึงทําใหพื้นที่บริเวณน้ี
เปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่น้ี ไดแก พวกมันฝร่ัง 
ขาวโอต ขาวโพด และอ่ืนๆ สีสันของพืชผักพวกน้ี อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป ก็
ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉม
ออกมาใหเห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเปนดินแดนบริสุทธ์ิที่รูจักกันดีใน
นักถายรูปชาวจีน และไดรับยกยองใหเป�นจุดที่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของจีน 
เปนอําเภอที่อยูในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ป ชวงมี.ค. จะปลูกผัก ทําใหเห็นสี
เขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง,ชวงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารดขาว ทําใหเห็นทุงสีขาว
อันกวางใหญไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก สวนใหญจะเปนพ้ืนดินสีแดง สีสม ตัดกับสีอ่ืนๆ
บาง ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศเอ้ืออํานวย* (**ชวงหนา
หนาว จะปกคลุมดวยหิมะ**) เดินทางสู เมืองถานเต้ียน (ระยะทาง 195 กม. ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 4ชม.) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
: เขาสูที่พัก เมืองถานเต้ียน WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน: 

วันที่ 2 ถานเต้ียน-คุนหมิง- ถ้ําไซอ๋ิว-สะพานแกว(รวมสไลเดอรขากลับ)-ถนนคนเดิน OPTION: 
โชวนกยูง Dynamic Yunnan 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางกลับสู คุนหมิง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําทานชม ถ้ํา
ไซอ๋ิว ถ้ําน้ีในสมัยอดีตราชวงศหมิง ไดรับการขนานนามวา เปนถํ้าที่แปลกประหลาด
อันดับ 1 ภายในถ้ํามีคาสตหินปูน งอกโดยธรรมชาติ แบงออกเปนหลายหองโถง เชน ถ้ํา
ไซอ๋ิว ถ้ํากวนอิม ฯลฯ ทาความเสียวกับสะพานแกว สูงกวา 20 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
สัมผัสประสบการณใหม น่ังสไลดเดอรลงจากเขา ใชเวลาเพียง 1-2 นาที เพ่ือลงสู
ดานลาง *หมายเหตุ: หากทานไหนไมสะดวกลงสไลเดอรสามารถเดินลงไดตามปกติ ทั้งน้ี



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากเปนราคารวมคาบัตรเขาถ้ําแลว* 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานแวะ รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อสุขภาพผอน
คลายความเม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือที่
รูจักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไ  ฟไหมผุพองและ
แมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน  จากน้ันแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมี
ช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่
มีช่ือเสียง  จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกท่ีสดุของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุม
ประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จี จนเปนท่ีมาของ
ช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง 
ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้ง
เคร่ืองประดับ อัญมณีช้ันเย่ียม รานเคร่ืองด่ืม รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่
ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 
OPTION: โชวนกยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทาน ติดตอไดที่หัวหนา
ทัวร) 
การแสดงโชว แสง สี เสียง ตระการตา เลาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยูและเอกลักษณของ
ชนเผากลุมนอยยูนนานต้ังแตอดีต,ปจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเตนช่ือดังหยาง
ลี่ผิง (Yang Liping) หน่ึงในนักเตนที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ใหทานไดชมอลังการโชวต่ืน
ตาต่ืนใจไปกับทวงทาลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตลยูนนาน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
: เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน:  

วันที่ 3 ถานเต้ียน-คุนหมิง- ถ้ําไซอ๋ิว(รวมสไลเดอร)-ถนนคนเดิน-OPTION:เขาซีซาน+ประตู
มังกร+วัดหยวนทง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม สวนน้ําตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan River 
Waterfall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดใน
เอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสราง
หลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันน้ํากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมน้ํา Niulan ทองถ่ินไปสู
ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในชองแคบยูนนาน นอกจากน้ียังชวยป�องกัน



 

 

น้ําทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังได
กอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเย่ียมชมและผอน
คลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการฟم�นฟูใหเปน

แหลงการคา แหลงซอปปم�งเส้ือผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงคที่ชาวจีนใน
คุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา  เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่
สรางข้ึนมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน สมัยกอน 
สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และดานหลังของเมืองโบราณ 
เปนที่ต้ังของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยู
ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน 
OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทาน ติดตอไดที่
หัวหนาทัวร) 
เขาซีซาน เปนวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเปนมานับ 
1,000 ป คนจีนเช่ือกันวาเม่ือมาถึงคุนหมิงแลวจะตองมาที่เขาซีซานแหงน้ีเพ่ือไปลอด
ประตูมังกร เม่ือลอดแลวส่ิงที่ไมดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นรอยเทาพันเทา 
วัดหยวนทง วัดที่ใหญและเกาแกอายุกวาพันปภายในวัดตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลาน
มีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะ
นันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหง
น้ี 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย 

วันที่ 4 คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 
02.00/02.55 เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ Thai Air Asia เท่ียวบินที่ FD585                         

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง) 
กรุปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.          
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 



 

 

กรุปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.     
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.      
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น. 
กรุปบินวันที่ 25-31 ต.ค.           
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
กรุปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.        
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 
  **กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

03.15/04.15 เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

วันที่ รายละเอียดทองเท่ียว 
1  สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผนดินสีแดง-ถานเต้ียน 

2  ถานเต้ียน-คุนหมิง- ถ้ําไซอ๋ิว-สะพานแกว(รวมสไลเดอรขากลับ)-ถนนคนเดิน OPTION: โชว
นกยูง Dynamic Yunnan 

3  ถานเต้ียน-คุนหมิง- ถ้ําไซอ๋ิว(รวมสไลเดอร)-ถนนคนเดิน-OPTION:เขาซีซาน+ประตูมังกร+
วัดหยวนทง 

4  คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 08 Apr 2019  7,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
12 - 15 Apr 2019  15,888  17,888 17,888 17,888 3,500 
26 - 29 Apr 2019  7,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
03 - 06 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
17 - 20 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
24 - 27 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

31 May - 03 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
14 - 17 Jun 2019  7,888  10,888 10,888 10,888 3,500 

28 Jun - 01 Jul 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 
26 - 29 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
09 - 12 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
06 - 09 Sep 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 
13 - 16 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
20 - 23 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
11 - 14 Oct 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 
18 - 21 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
25 - 28 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
01 - 04 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
08 - 11 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
15 - 18 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
22 - 25 Nov 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

29 Nov - 02 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
06 - 09 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 



 

 

13 - 16 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
20 - 23 Dec 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

 
หมายเหตุ 

ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเท่ียว
แหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักในนาม
ของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,รานยางพารา ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบ
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลราน
ใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000 
บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) 
กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุก
บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 

  
 
 
  



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.คาโรงแรมที่พัก  (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริม
เตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลง
ไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่
เก่ียวของ 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย (ชําระเพ่ิมจากคาทัวร 1,500 บาท) 
*ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน* 
2.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
3.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกินทาน
ตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
7. (7.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 
    (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 
8. ชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน/ทาน จากราคาทัวร 
เง่ือนไขในการจอง  มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่
ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิ



 

 

ในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เม่ือ
ออกต๋ัวไปแลวในกรณีทีท่านไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม
สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ีตองข้ึนอยูกับ
ความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 
วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการ
ไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 


