
 

 

รหัสทัวร ITV1902928 

ทัวรจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ ตงชวน 4 วัน 3 คืน (KY) 
ต่ืนตาต่ืนใจของแผนดินสีแดง ตงชวน 
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ บนความสูงกวา 4,223 เมตร 
สวนน้ําตกคุนหมิง   วัดหยวนทง   เมอืงโบราณกวนตู 
เมนสูุดพิเศษ สุกีเ้หด็ , อาหารกวางตุง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

KY101: ทัวรคุนหมิง ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน  
 

� คุนหมิง นครแหงฤดูใบไมผลิ ตืน่ตาตื่นใจของแผนดินสีแดง ที่เมืองตงชวน 
� ชมความงาม ภูเขาหิมะเจ๊ียวจื่อ บนความสูงกวา 4,223 เมตร 
� สวนนํ้าตกคุนหมิง แลนดมารคแหงใหมของคุนหมิง 
� ขอพร ณ วัดหยวนทง วัดเกาแกอายุกวาพันปของมณฑลยูนนาน 
� สัมผัสมนตรเสนหแหงอดีต เมืองโบราณกวนตู 
๐๐ เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุง 
๐๐ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองตงซวน 1 คืน 
๐๐ บินตรงคุนหมิง โดยสายการบิน Kunming Airlines   

คาทัวรไมรวมคา วีซากรุป 1,500 บาท วีซาเดี่ยว 2,200บาท 
 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 

ป 

 
Infant  

อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ที่
นั่ง 

14-17 ต.ค. 7,888 10,888  
 

Infant 
5,000 ฿ 

*ไมรวมคาวีซา* 

4,500 20 
17-20 ต.ค. 8,888 11,888 4,500 20 
18-21 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 
23-26 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 
24-27 ต.ค. 9,888 12,888 4,500 20 
28-31 ต.ค. 7,888 10,888 4,500 20 

30 ต.ค.-2 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 
31 ต.ค.-3 พ.ย. 9,888 12,888 4,500 20 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  -   คนุหมิง  
18.30 น.   พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 

สายการบิน คุนหมิงแอรไลน (KY) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

21.25 น.  ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Kunming Airlines   เที่ยวบินที่ 
KY8370 
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วนัที่สอง: คุนหมิง-ตงชวน-แผนดินสีแดง-ถานเตี้ยน-สวนผลไม 
   ภูเขาหิมะเจ่ียวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา)    
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                                                          
00.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ

ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา 
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,000เมตร คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นําทานสูโรงแรมที่พัก 

 
                       : เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง HANGLI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียง

กัน:   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
 นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน หรือที่เรียกวา  แปลวา แผนดินสีแดง เปนอําเภอ

ที่อยูในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลี
มันสําปะหลัง พืชผัก และดอกไมนานาพันธุ ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัด
กับดินสีแดง ทําใหไดรับขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี นําทานชม แผนดินสีแดง 
พื้นแผนดินที่เปนเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืนๆ
ในเน้ือดิน จึงทําใหพื้นที่บริเวณน้ีเปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูก



 

 

ในบริเวณพื้นที่น้ี ไดแก พวกมันฝรั่ง ขาวโอต ขาวโพด และอ่ืนๆ สีสันของพืชผัก
พวกน้ี อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป ก็ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา 
และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเห็น เปนความ
สวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเปนดินแดนบริสุทธิ์ที่รูจักกันดีในนักถายรูปชาวจีน 
และไดรับยกยองใหเป�นจุดที่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของจีน เปนอําเภอที่
อยูในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ป ชวงมี.ค. จะปลูกผัก ทําใหเห็นสี
เขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง ,ชวงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารดขาว ทําใหเห็น
ทุงสีขาวอันกวางใหญไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก สวนใหญจะเปนพื้นดินสีแดง สีสม 
ตัดกับสีอ่ืนๆบาง ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา  

 **ชวงหนาหนาวจะปกคลุมดวยหิมะกรณีสภาพอากาศเอ้ืออํานวย** 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู เมืองถานเตี้ยน (ระยะทาง 195 กม. ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชม.) นําทานแวะชม สวนผลไม ใหทานไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรของชาวจีน ชม
วิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรรี่ และใหทานอิสระเลือกเก็บสตรอวเบอรรี่ 
และเลือกชิมไดสดๆจากไร   
**หมายเหตุ: การชมไรสตรอวเบอรรีข่ึ้นอยูกับฤดูกาลน้ันๆ หาก ณ วันเดินทางหาก
ไมมีผลสตรอวเบอรรี่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
เน่ืองจากไมมีคาเขาชม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา** 



 

 

 นําทานขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นั่งรถของ
อุทยาน จากน้ัน นั่งกระเชา ขึ้นสูดานบนของ
ภูเขา ที่ระดับความสูงกวา 4,223เมตร (เหนือ
ระดับน้ําทะเล) ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเปนแหลง
ทองเที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนาน ใหทานได
สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม ชวงหนาหนา
ระหวางทางทานยังไดพบ สิ่งมหัศจรรยมากมาย อาทิ สนตูเจียง หรือ สนอาซาเรีย 
น้ําของน้ําตกที่จับตัวเปนน้ําแข็ง เปนตน สวนในระดับที่ความสูง 3,800-4,100 
เมตร มีทะเลสาบภูเขาที่มีชื่อเรียกวา  “สระนํ้าแหงสรวงสรรค” (ชวงหนาหนาว
จะมีหิมะปกคลุม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  ถาในฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน ดอกไม
นานาพรรณ พรอมที่จะบานสะพร่ังกวา 32 ชนิด และในชวงเดือนเมษายน จะเปน
ชวงที่ดอกกุหลายพันปเบงบานสวยงามอยูบนภูเขาแหงน้ี (ชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การมาท่ีภูเขาแหงน้ี คือ ชวงหนาหนาว ตั้งแตกลางเดือนตุลาคม - เมษายน)  

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
                      : เขาสูที่พักเมืองตงชวน WANGTONG GRRDEN HOTEL (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน:  
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สาม: ถางเต้ียน-คุนหมิง- สวนนํ้าตกคุนหมิง- ซุมประตูมาทอง-ซุมประตูไกหยก  
   Option: โชวนกยูง Dynamic Yunnan                     
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น         
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

นําทานเดินทางกลับสู  คุนหมิง นําทานชม สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming 
Water fall Park)หรือ(Niulan River Waterfall Park) แลนดมารคใหม
ของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 12.5 
เมตร มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพ่ือเปนที่ผันน้ํา
กวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมน้ํา Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi 
ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากน้ียังชวยป�องกันน้ําทวมและทํา
หนาที่เปนที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปน
ลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได 
ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษสุกี้เห็ด 
บาย จากน้ัน นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�า

เทาเพื่อสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
พรอมชมครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศใน
ดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปน
ยาสามัญประจําบาน  จากน้ันแวะชม หยกจีน ที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานได
เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว
มงคลที่มีชื่อเสียง  จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งที่
ถนนที่ เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุม
ประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีน
เรียกวา จินหมา และ ปم�จี จนเปนที่มาของชื่อถนน
แหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 
ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคา
แหงน้ี เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ 



 

 

อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ 
นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 
OPTION: โชวนกยูงDynamicYunnan (ราคา300 หยวน/ทานติดตอไดที่
หัวหนาทัวร) 

 การแสดงโชว แสง สี เสียง ตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยูและ
เอกลักษณของชนเผากลุมนอยยูนนานตั้งแตอดีต,ปจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับ
โดยนักเตนชื่อดังหยางลี่ผิง (Yang Liping) หน่ึงในนักเตนที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน 
ใหทานไดชมอลังการโชวตื่นตาตื่นใจไปกับทวงทาลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรี
ประกอบสไตลยูนนาน  

 
 
 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  พิเศษอาหารกวางตุง 

: เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง
กัน:  
 

วนัที่สี่: วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู-คุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 อาหารเชา,เที่ยง,---                                                                                     
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

นําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่
ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ  
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน



 

 

นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหง
น้ี  นําทานไปชมเลือกซื้อ ผาไหมจีน หรือ รานยางพารา  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเท่ียวที่ไดรับการฟم�นฟู

ใหเปนแหลงการคา แหลงซอปปم�งเสื้อผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค
ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา  เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคาราน
ขายแบบจีนใน สมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธเิบต 
และดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณ
กวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติ
พันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง  

17.50 น.  เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kunming Airlines  
เที่ยวบินที่ KY8369                             

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.10 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
************************* 

 
 
 
 
 
 



 

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, 
ผีชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น 
  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของ
รัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชย
เพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง 
*** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, 
หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยาง
ละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขาย
เปนหลัก 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก



 

 

สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปู
ทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียดลงบนหนา
พาสปอรตโดยเด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชาํรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการ
ชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.รูปถายสี พ้ืนหลังสขีาวเทานั้น สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเสื้อสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
 
 
3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วนัเดินทาง   (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือให
เราทําวีซาเทานั้น!! 
 
 

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบกรณีที่ทานลืม  

หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเด่ียว ชําระเพ่ิม 2,200 
บาท)  
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดนิทางไป-
กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน    
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม    



 

 

3.รูปถายหนาตรง รปูสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเทาน้ัน และตองไมใช
สต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก คอมพิวเตอร  (รปูใหมถายไมเกนิ 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดัก
และฟูจิ เทาน้ัน ) 
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ  
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดนิทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคู

และเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา

มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 15 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน



 

 

ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย (ชําระเพ่ิมจากคาทัวร 1,500 

บาท)  
**ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน** 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศพัท 

คาโทรสาร  
3.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า

เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากบัสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
7. (7.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
    (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา
ผูใหญ)  
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตอง
เดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขา
พัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯ
ไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบรกิารตางๆไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน้ 

12. บรกิารน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั

อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบรษิัท
ฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไข
ความคุมครองใหละเอียด) 

14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 


