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CNFD403 คนุหมงิ หบุเขาทรายเปลีย่นส ี

หลวัผงิ4วนั2คนื 

 

คุนหมงิ นครแหง่ฤดูใบไมผ้ล ิอากาศเย็นสบายตลอดปี หลวัผงิ ชมความงาม 

น า้ตกเกา้มงักร หบุเขาทรายเปลีย่นส ีชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ,เมอืงโบราณกวนตู ้

เมนพูเิศษ สกุ ีเ้ห็ด, อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว โดยสายการบนิ Thai Air Asia  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ-ลูเ่หลยีง-หุบเขาทรายเปลีย่นส-ีเมอืงหลวัผงิ 

2  น า้ตกเกา้มงักร (รวมกระเชา้)-คนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ/ OPTION: โชว์
นกยูง Dynamic Yunnan 

3  สวนน า้ตกคนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู ้/OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดั
หยวนทง สนามบนิคนุหมงิ 

4  คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

03 - 06 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

10 - 13 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

17 - 20 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

24 - 27 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

31 May - 03 Jun 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

14 - 17 Jun 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

28 Jun - 01 Jul 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

26 - 29 Jul 2019  9,988  12,988 12,988 12,988 3,500 

09 - 12 Aug 2019  10,988  14,988 14,988 14,988 3,500 

06 - 09 Sep 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

13 - 16 Sep 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

20 - 23 Sep 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์
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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ-ลูเ่หลยีง-หุบเขาทรายเปลีย่นส-ีเมอืงหลวัผงิ 

05.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 
เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสำรตำ่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน ำ
ขัน้ตอนจำกเจำ้หนำ้ที)่ กระเป๋ำทกุใบจะตอ้งฝำกใหก้ับทำงเจำ้หนำ้ทีส่ำยกำรบนิดว้ยตัว
ทำ่นเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภัยของสำยกำรบนิ 

08.05/09.15  ออกเดนิทำงสู ่เมอืงคนุหมงิประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่

FD582 

*คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง*(สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

กรุป๊บนิวนัที ่8 -28 ม.ีค.         ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 

02.55-04.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่29 ม.ีค.-1เม.ย.   ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 

02.00-03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่5เม.ย.-24 ต.ค.   ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 

02.00-03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่25-31 ต.ค.        ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 

02.55-04.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่1พ.ย.-23 ธ.ค.     ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 

02.55-04.15 น. 

 **กรณีออกตั๋วบนิภำยในประเทศ กรุณำเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กับทำงเจำ้หนำ้ทีอ่กี
ครัง้** 

11.25/12.30  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยนูนำน มปีระชำกร 33ลำ้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผำ่ ครอบคลมุพืน้ที่
ถงึ 15,561 ตำรำงกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,000เมตร คนุหมงิได ้
ชือ่วำ่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพรำะมภีมูอิำกำศทีเ่ยน็สบำยตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอื
หนำวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชำตทิีส่วยงำม หลังผำ่น
พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทำงสู ่เมอืงลูเ่หลยีง (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำทำ่นชม 
หุบเขาทรายเปลีย่นส ีหบุเขำหนิทรำยทีเ่กดิจำกแรงลมของสำยน ้ำกดัเซำะดว้ยทรำย
และดนิทีม่คีณุสมบัตพิเิศษ คอื จะเปลีย่นสไีปตำมสภำพอำกำศ และยังเคยเป็นสถำนที่
ถำ่ยท ำภำพยนตรจ์นีมำกกวำ่ 20 เรือ่ง เชน่ สำมก๊ก,ไซอิว๋ เป็นตน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่
เมอืงหลวัผงิ (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำง 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ชีำยแดนตดิตอ่ดำ้น
ทศิตะวันตกของมณฑลกุย้โจว เป็นถิน่ฐำนดัง้เดมิของชนเผำ่อี๋, มง้, หยุ และปู้อ ีผำ่นชม
ธรรมชำตอิันสวยงำมระหวำ่งเสน้ทำง หลอผงิเป็นอ ำเภอทีข่ ึน้ชือ่วำ่เป็นแหลง่ปลกู ผัก
น ้ำมัน-โหยวไชฮ่วำ ทกุๆ ปีในชว่งเดอืนกมุภำพันธ ์– มนีำคม ดอกโหยวไชฮ่วำ จะพรอ้ม
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ใจบำนเหลอืงงำมอร่ำมพรอ้มกันเตม็ทอ้งทุง่ โดยจะเริม่บำนในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ล ิหลัง
เทศกำลตรุษจนี จนไดรั้บสมญำวำ่ “หลอผงิ-ทะเลแหง่มวลผกำมำศ” หรอืบำ้งก็เปรยีบ
เปรยวำ่เป็น “อทุยำนดอกไมท้ีก่วำ้งใหญส่ดุของจนี”  (หมำยเหต:ุขึน้อยูก่ับสภำพ
ภมูอิำกำศ)  

ค ่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงหลวัผงิ ZHONG YUAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั: 

 

  

วนัที ่2 น า้ตกเกา้มงักร (รวมกระเชา้)-คนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ/ OPTION: 
โชวน์กยูง Dynamic Yunnan 

เชำ้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทำงสู ่น า้ตกเกา้มงักร หรอื จิว่หลง (รวมกระเชำ้ข ึน้) มลีักษณะทำงธรณีวทิยำ
โดดเดน่อันเกดิจำกกำรกัดเซำะของน ้ำเป็นเวลำยำวนำน กอ่ใหเ้กดิชัน้น ้ำตกลดหลั่นกวำ่ 
10 ชัน้และสงูต ่ำกวำ้งแคบตำ่งกัน ชัน้ทีใ่หญท่ีส่ดุสงูประมำณ 56 เมตร กวำ้งประมำณ 
110 เมตร และระหวำ่งชัน้มแีอง่น ้ำตืน้ลกึหลำยระดับ วัดไดจ้ำกควำมเขม้ของสนี ้ำซ ึง่บำง
คนประมำณวำ่เทยีบไดก้ับน ้ำตกทลีซูอของประเทศไทย น ำทำ่นขึน้กระเชำ้ เพือ่ใหท้ำ่น
ไดช้มทัศนยีภำพมมุสงูเหนอืน ้ำตกและแตเ่ต็มอิม่กับบรรยำกำศระหวำ่งทำงทีค่อ่ยๆเดนิ
ลัดเลำะลงมำตำมขัน้บันไดซึง่จะวนเป็นวงกลมออกมำ จำกนัน้เดนิทำงสู ่เมอืงคนุหมงิ 
(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นแวะ รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีนวดฝ่ำเทำ้เพือ่สขุภำพผอ่น
คลำยควำมเมือ่ยลำ้กับยำนวดขนำดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้ำใครพรอ้มชมครมีเป่ำซูถั่งหรอื
ทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดำ้นรักษำแผลไฟไหมผ้พุองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยำสำมัญประจ ำบำ้น  จำกนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภำพและมี
ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ ก ำไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคล
ทีม่ชี ือ่เสยีง จำกนัน้ใหท้ำ่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงคนุหมงิ ซึง่ม ี
ซุม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภำษำจนีเรยีกวำ่ จนิหมำ่ และ ป้ีจ ีจนเป็น
ทีม่ำของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มำ้ทองและไกม่รกตมอีำยรุ่วม 400 ปี สรำ้งขึน้ในสมัย
รำชวงศห์มงิ ในถนนยำ่นกำรคำ้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผำ้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและ
ตำ่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รำ้นเครือ่งดืม่ รำ้นอำหำรพืน้เมอืง 

และรำ้นขำยของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจำกนีย้ังมสี ิง่อ ำนวยควำมสะดวกอืน่ๆ อกีมำกมำย 

OPTION: โชวน์กยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ี่
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หวัหนา้ทวัร)์ 

การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเร ือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละ
เอกลกัษณ์ของชนเผา่กลุม่นอ้ยยนูนานต ัง้แตอ่ดตี,ปัจจบุนั ผลงานการแสดง
ก ากบัโดยนกัเตน้ชือ่ดงัหยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนกัเตน้ทีม่ชีือ่เสยีง
ทีสุ่ดของจนี ใหท้า่นไดช้มอลงัการโชวต์ ืน่ตาตืน่ใจไปกบัทว่งทา่ลลีาของ
นกัแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์ูนนาน 

ค ่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

  

วนัที ่3 สวนน า้ตกคนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู ้/OPTION: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดั
หยวนทง สนามบนิคนุหมงิ 

เชำ้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan 
River Waterfall Park) แลนดม์ำรค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน ้ำตกฝีมอื มนุษยท์ี่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวำมสงูกวำ่ 12.5 เมตร มคีวำมกวำ้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์น
กำรสรำ้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผั่นน ้ำกวำ่ 10 ลำ้นลกูบำศกฟ์ตุจำกแมน่ ้ำ Niulan ทอ้งถิน่
ไปสูท่ะเลสำบ Dianchi ทะเลสำบทีใ่หญท่ีส่ดุในชอ่งแคบยนูนำน นอกจำกนีย้ังชว่ย
ป้องกันน ้ำทว่มและท ำหนำ้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ำยำมฉุกเฉนิของประชำชน ทีส่ ำคัญโครงกำรยัง
ไดก้อ่สรำ้งเป็นลักษณะน ้ำตกสำธำรณะ สรำ้งควำมบันเทงิ ใหผู้ค้นมำเยีย่มชมและผอ่น
คลำยได ้ใชเ้วลำสรำ้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลำ้นบำท ฯลฯ และน ำทำ่นไปชม
เลอืกผา้ไหมจนี อำท ิผำ้หม่ ผำ้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นสูย่ำ่นกำรคำ้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บกำรฟ้ืนฟใูห ้
เป็นแหลง่กำรคำ้ แหลง่ซอ้ปป้ิงเสือ้ผำ้อำหำรพืน้เมอืงขนมและลำนเอนกประสงคท์ีช่ำว
จนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมำ  เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยำกำศแบบเมอืง
โบรำณ ทีส่รำ้งขึน้มำเพือ่เป็นกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมของรำ้นคำ้รำ้นขำยแบบจนีใน 
สมัยกอ่น สว่นกลำงของลำนเอนกประสงคส์รำ้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดำ้นหลังของ
เมอืงโบรำณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลำมะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบรำณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติ
ควำมเป็นอยูข่องชำวจนีในคนุหมงิทีม่หีลำกหลำยชำตพิันธ ์แตอ่ยูร่่วมกันไดอ้ยำ่ง
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กลมกลนื 

OPTION1: เขาซซีาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทา่น 

ตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

เขาซซีาน เป็นวัดในลัทธเิตำ๋ สรำ้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มปีระวัตคิวำมเป็นมำนับ 
1,000 ปี คนจนีเชือ่กันวำ่เมือ่มำถงึคนุหมงิแลว้จะตอ้งมำทีเ่ขำซซีำนแหง่นีเ้พือ่ไปลอด

ประตมูังกร เมือ่ลอดแลว้ส ิง่ทีไ่มด่กี็จะหำยไปและจะมคีวำมโชคดเีพิม่ข ึน้รอ้ยเทำ่พันเทำ่ 

วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกำ่แกข่องมณฑลยนูนำนตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีง
เป็นอำรำมทำงพระพทุธศำสนำทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอำย ุ เกำ่แกก่วำ่พันปีภำยในวัด
ตกแตง่ร่มรืน่สวยงำมกลำงลำนมสีระน ้ำขนำดใหญ ่มสีะพำนขำ้มไปสูศ่ำลำแปดเหลีย่ม
กลำงสระดำ้นหลังวัดเป็นอำคำรสรำ้งใหมป่ระดษิฐำนพระพทุธรูปพระพทุธชนิรำช
(จ ำลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ำยกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป
ประดษิฐำนไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแหง่นี ้ 

  

ค ่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 

 

 

วนัที ่4 คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

02.00/02.55  เดนิทำงกลับสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD585                               

*คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง*(สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

กรุป๊บนิวนัที ่8 -28 ม.ีค.         ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 

02.55-04.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่29 ม.ีค.-1เม.ย.   ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 

02.00-03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่5เม.ย.-24 ต.ค.   ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 
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02.00-03.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่25-31 ต.ค.        ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 

02.55-04.15 น. 

กรุป๊บนิวนัที ่1พ.ย.-23 ธ.ค.     ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 

02.55-04.15 น. 

 **กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทาง
เจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

03.15/04.15  เดนิทำงกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ 

หมายเหตุ 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจำกเป็นทัวรร์ำคำพเิศษทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนตำมนโยบำยของรัฐบำลจนี ร่วมกับกำรทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก ำหนดใหม้กีำร ประชำสมัพันธส์นิคำ้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จ้ักใน
นำมของรำ้นรัฐบำล อำทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไขม่กุ, ผำ้ไหม, ผชีวิ,รำ้นยำงพำรำ ซ ึง่
จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพรำะมผีลกับรำคำทัวร์  จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบ
วำ่ รำ้นรัฐบำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งใหท้กุทำ่นแวะเขำ้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับควำมพอใจของ
ลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบังคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หำกลกูคำ้ทำ่นใดไมร่่วมเดนิทำงตำมรำยกำร หรอืไมเ่ขำ้รำ้นสนิคำ้พืน้เมอืงหรอืรำ้นของรัฐบำลรำ้น
ใดๆก็ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวร ์ไมว่ำ่จะสำเหตใุดกต็ำม ลกูคำ้ตอ้งจำ่ยคำ่ชดเชยเพิม่ รำ้นละ 2,000 

บำท ตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจำกลกูคำ้โดยตรง *** 

- กรณีเขำ้รำ้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิและกำรพจิำรณำในกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคำ้ ซ ึง่เป็น
ควำมเต็มใจของผูซ้ ือ้ในสนิคำ้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหวำ่งลกูคำ้กับรำ้นคำ้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ
รับผดิชอบควำมเสยีหำยของสนิคำ้ และคณุภำพของสนิคำ้ทีไ่มไ่ดต้รงตำมขอ้เสนอของรำ้นคำ้ ทำ่น

จ ำเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคำ้กอ่นออกจำกรำ้นคำ้ทกุครัง้ 

-  ลกูคำ้ทำ่นใดทีอ่ยูต่ำ่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภำยในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองทัวรท์กุครัง้ กรุณำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และ

ทกุบรรทัด เนือ่งจำกทำงบรษัิทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก 

หมำยเหต:ุ  รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, 
สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กรณีทำ่นตอ้งซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศ เพือ่
เดนิทำงมำทีส่นำมบนิดอนเมอืง กรุณำแจง้บรษัิทฯกอ่นท ำกำรจอง   กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกบรกิำร
จำกสำยกำรบนิ (ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ มกีำรยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตำรำงกำรกำร
เดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง เนือ่งจำกสำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้วำ่ อยูน่อกเหนอืควำมควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพำณชิย ์หรอืเหตผุลทำงดำ้นควำมปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขำ้ใจและรับทรำบวำ่  ผูจ้ัด

จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ได ้ในทกุกรณ ี
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อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คำ่โรงแรมทีพ่กั 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทำ่น หำกพัก 3 ทำ่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คำ่อำหำรทัวร ์(เชำ้ กลำงวัน และเย็นหรอืค ่ำตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร) 
4.คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร คำ่รถ คำ่จอดรถ คำ่ทำงดว่น คำ่มัคคเุทศก์  
5.คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระไมเ่กนิ 20 กก. ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
6.คำ่ประกันอบัุตเิหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำล ตำมเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภัยทีบ่รษัิทท ำไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ำกดัทีม่กีำร
ตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 

บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 
2.คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% (กรณตีอ้งกำรใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ำกับภำษี) 
3.คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจำกรำยกำร อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศัพท ์คำ่
โทรสำร  
คำ่ทวีชีอ่งพเิศษ คำ่มนิบิำร ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 
5.คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงและวซีำ่ชำวตำ่งชำต ิและ ตำ่งดำ้ว 
6.คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้ำหนักกระเป๋ำเกนิทำ่น

ตอ้งช ำระคำ่น ้ำหนักกระเป๋ำกับสำยกำรบนิโดยตรงตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

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

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 RMB (หยวนจนี) /ตอ่ทา่น (1,500 บาท) 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มัดจ ำหรอืช ำระไมค่รบหรอืเชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ย

ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิกำรจดัหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นรำคำแบบซือ้ขำด ตอ้งเดนิทำงตำม
วันทีท่ีร่ะบบุนหนำ้ตั๋วเท่ำนัน้ เมือ่ทำ่นตกลงจองทัวรโ์ดยจำ่ยเงนิมดัจ ำ หรอื คำ่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินกำรยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิไมว่ำ่กรณีใดทัง้ส ิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะไมว่ำ่ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้
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หมายเหต ุ:  
กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหวำ่ง
ทำ่นลกูคำ้และบรษัิทฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำง

บรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่ม

คณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณคีวำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถสลับปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทำงเป็นส ำคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น

, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีเ่ขำ้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของแตล่ะโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7 
วันกอ่นกำรเดนิทำง และอำจมคีำ่บรกิำรเพิม่เตมิของแตล่ะสนำมบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจดักำร

ไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกับเทำ่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตัวแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำที่สอ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำรตำ่งๆไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. กำรประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบัุตเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำม พ.ร.บ. กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้
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ไดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกันสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้
จำกบรษัิท ประกันท่ัวไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

 


