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CNFD403 คนุหมงิ หบุเขาทรายเปลีย่นส ี
หลวัผงิ4วนั2คนื 

คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิอากาศเย็นสบายตลอดปี หลวัผงิ ชมความงาม 
นํา้ตกเกา้มงักร หบุเขาทรายเปลีย่นส ีชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ,เมอืงโบราณกวนตู ้

เมนูพเิศษ สกุ ีเ้ห็ด, อาหารกวางตุง้ 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว โดยสายการบนิ Thai Air Asia  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ-ลูเ่หลยีง-หบุเขาทรายเปลีย่นส-ี
เมอืงหลวัผงิ 

2  นํา้ตกเกา้มงักร (รวมกระเชา้)-คนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคน
เดนิ/ OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan 

3  สวนนํา้ตกคนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู ้/OPTION: เขาซี
ซาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง สนามบนิคนุหมงิ 

4  คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนั
เดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
เด็ก(เสรมิ

เตยีง) 
เด็ก(ไมเ่สรมิ

เตยีง) 
ทารก 

พกั
เดีย่ว 

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 8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 



2019  

20 - 23 Sep 
2019  

8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ-ลูเ่หลยีง-หบุเขาทราย
เปลีย่นส-ีเมอืงหลวัผงิ 

05.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการ
บนิ Thai Air Asia (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนํา
ขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง
เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบนิ 

08.05/09.15  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิประเทศจนี โดยสายการบนิ 
Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD582 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิาร
จําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

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. 

 **กรณีออกตั๋วบนิภายในประเทศ กรุณาเชค็ไฟทบ์นิคอน
เฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้** 

11.25/12.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืง
เอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน มปีระชากร 



33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ที่
ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไม ้
ผล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอื
หนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอื
ธรรมชาตทิีส่วยงาม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงลูเ่หลยีง (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นชม หบุเขาทรายเปลีย่นส ีหบุ
เขาหนิทรายทีเ่กดิจากแรงลมของสายน้ํากดัเซาะดว้ยทราย
และดนิทีม่คีณุสมบัตพิเิศษ คอื จะเปลีย่นสไีปตามสภาพ
อากาศ และยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรจ์นีมากกวา่ 
20 เรือ่ง เชน่ สามกก๊,ไซอิว๋ เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
หลวัผงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่
มชีายแดนตดิตอ่ดา้นทศิตะวนัตกของมณฑลกุย้โจว เป็นถิน่
ฐานดัง้เดมิของชนเผา่อี,๋ มง้, หยุ และปู้อ ีผา่นชมธรรมชาติ
อนัสวยงามระหวา่งเสน้ทาง หลอผงิเป็นอําเภอทีข่ ึน้ชือ่วา่
เป็นแหลง่ปลกู ผักน้ํามัน-โหยวไชฮ่วา ทกุๆ ปีในชว่งเดอืน
กมุภาพันธ ์– มนีาคม ดอกโหยวไชฮ่วา จะพรอ้มใจบาน
เหลอืงงามอรา่มพรอ้มกนัเต็มทอ้งทุง่ โดยจะเริม่บานในชว่ง
ตน้ฤดใูบไมผ้ล ิหลังเทศกาลตรษุจนี จนไดรั้บสมญาวา่ 
“หลอผงิ-ทะเลแหง่มวลผกามาศ” หรอืบา้งก็เปรยีบเปรยวา่
เป็น “อทุยานดอกไมท้ีก่วา้งใหญส่ดุของจนี”  (หมายเหต:ุ
ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงหลวัผงิ ZHONG YUAN HOTEL 4 
ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

  

วนัที ่2 นํา้ตกเกา้มงักร (รวมกระเชา้)-คนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนน
คนเดนิ/ OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan 



เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่นํา้ตกเกา้มงักร หรอื จ ิว่หลง (รวมกระเชา้ขึน้) มี
ลักษณะทางธรณีวทิยาโดดเดน่อันเกดิจากการกดัเซาะของน้ํา
เป็นเวลายาวนาน กอ่ใหเ้กดิชัน้น้ําตกลดหลั่นกวา่ 10 ชัน้และ
สงูตํา่กวา้งแคบตา่งกัน ชัน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุสงูประมาณ 56 เมตร 
กวา้งประมาณ 110 เมตร และระหวา่งชัน้มแีอง่น้ําตืน้ลกึหลาย
ระดับ วดัไดจ้ากความเขม้ของสน้ํีาซึง่บางคนประมาณวา่เทยีบ
ไดก้บัน้ําตกทลีซูอของประเทศไทย นําทา่นขึน้กระเชา้ เพือ่ให ้
ทา่นไดช้มทัศนยีภาพมมุสงูเหนอืน้ําตกและแตเ่ต็มอิม่กบั
บรรยากาศระหวา่งทางทีค่อ่ยๆเดนิลัดเลาะลงมาตามขัน้บันได
ซึง่จะวนเป็นวงกลมออกมา จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นแวะ รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี
นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวด
ขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ้ํ่าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้ก
กนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล
ไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจํา
บา้น  จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของ
ประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผี
เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงที่
ถนนทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงคนุหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตมูา้ทอง 
และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจน
เป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุ
รว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้
แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ 
รวมทัง้เครือ่งประดับ อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหาร
พืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้ังมสี ิง่
อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 
หยวน/ทา่น ตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร)์ 

การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เร ือ่งราวชวีติ
ความเป็นอยูแ่ละเอกลกัษณ์ของชนเผา่กลุม่นอ้ยยนูนาน
ต ัง้แตอ่ดตี,ปจัจบุนั ผลงานการแสดงกาํกบัโดยนกัเตน้ชือ่
ดงัหยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนกัเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีง



ทีส่ดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลงัการโชวต์ ืน่ตาตืน่ใจไปกบั
ทว่งทา่ลลีาของนกัแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นู
นาน 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว 
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 
 

วนัที ่3 สวนนํา้ตกคนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู ้/OPTION: เขาซี
ซาน+ประตมูงักร+วดัหยวนทง สนามบนิคนุหมงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม สวนนํา้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall 
Park) หรอื (Niulan River Waterfall Park) แลนดม์ารค์
ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน้ําตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 
มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงค์
ในการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน้ํากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
จากแมน้ํ่า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่
ใหญท่ีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนีย้ังชว่ยป้องกนัน้ําทว่ม
และทําหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน้ํายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีสํ่าคัญ
โครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรา้งความ
บันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี 
และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท ฯลฯ และนําทา่นไปชมเลอืก
ผา้ไหมจนี อาท ิผา้หม่ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่ซอ้ปป้ิง
เสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีใน
คณุหมงิทกุเพศทกุวยัจะมา  เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ใน
บรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์



สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น 
สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และ
ดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวดัลามะ หรอืวดัธเิบต 
เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนี
ในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
กลมกลนื 

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

เขาซซีาน เป็นวดัในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 มี
ประวตัคิวามเป็นมานับ 1,000 ปี คนจนีเชือ่กันวา่เมือ่มาถงึคนุห
มงิแลว้จะตอ้งมาทีเ่ขาซซีานแหง่นีเ้พือ่ไปลอดประตมูังกร เมือ่
ลอดแลว้สิง่ทีไ่มด่ก็ีจะหายไปและจะมคีวามโชคดเีพิม่ขึน้รอ้ย
เทา่พันเทา่ 

วดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน
ตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที่
ใหญท่ีส่ดุในคนุหมงิอาย ุ เกา่แกก่วา่พันปีภายในวดัตกแตง่รม่
รืน่สวยงามกลางลานมสีระน้ําขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสู่
ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่
ประดษิฐานพระพุทธรปูพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอก
เกรยีงศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยให ้
อญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วดัหยวนทงแหง่นี ้ 

  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 

 

 

วนัที ่4 คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 



02.00/02.55  เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่
FD585                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิาร
จําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

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. 

 **กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิ
คอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

03.15/04.15  เดนิทางกลับถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของ
รัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร 
ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้กในนามของรา้น
รัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,
รา้นยางพารา ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคา
ทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้น
จําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้
พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะ



สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 
1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการ
ตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ 
ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

ความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอ
ของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอื
เครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการ
จองทัวรท์กุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด 
เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง
มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความ
ผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่
นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความ
ปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – 



กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้ง
เดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอด
รถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่
รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว(้ไม่
ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่ี
การตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ชําระ
เพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการ
ใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่
สัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 
กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชําระคา่น้ําหนักกระเป๋ากับสายการบนิ
โดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็ก
ตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

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

เงือ่นไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 6,500 บาทตอ่ทา่น  และชําระ
สว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ําระ



เงนิคา่มัดจําหรอืชําระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ย
สาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคา
แบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการ
ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่
วา่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม
คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอื
คนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระ
เงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคา
คา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสาย
การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย
การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, 
ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่ง
เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุาก
ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้
หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุน
โปรแกรม 



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่
เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ
เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัความ
พรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์
กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิาร
เพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้
ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญา
ใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ด
กํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจาก
เป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณา
ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการ
กระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็น
การการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การ
ทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่น
สามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่น
ไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัท่ัวไป และ
ควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ 
ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
ทัง้หมด 
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