
#15360 ทัวรจีน คุนหมิง 5 วัน 2 คืน สวนนํ้าตกคุนหมิง
แผนดินแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ บิน SC
ทัวรจีน คุนหมิง สวนสตรอเบอรรี่คุนหมิง ซุมประตูมาทอง ซุมประตูไกหยก ถนน
คนเดินจินปลู วัดหยวนทง ศาลาแปดเหล่ียมเจาแมกวนอิม เมืองโบราณกวนตู วัด
เสาหลิน เจดียโบราณ ศูนยวัฒนธรรมชนเผายูนนาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย - สวนน้ําตกคุนหมิง - สวนสตอเบอร่ี - ตงซวน (หงถูต้ี) - ผืนดินสี
แดงตงชวน   

Wang
Tong
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 กระเชาข้ึนภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - คุนหมิง - จินหมาป้ีจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก)
- ถนนคนเดินจินปีลู   

Mei
Yin
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู - วัดเสาหลินเมืองคุนหมิง - หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน - ถนน
คนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - ทาอากาศยานคุนหมิง
ฉางสุย

   -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65 ฿8,777 ฿8,777 ฿8,777 ฿2,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย - สวนน้ําตกคุนหมิง - สวนสตอเบ
อร่ี - ตงซวน (หงถูตี้) - ผืนดินสีแดงตงชวน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน
SHANDONG AIRLINES (SC) ประตู ทางเขาเบอร 10 โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.05 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอรไลน เท่ียวบินท่ี SC8886

05.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ท่ีมีชื่อเสียงอันดีงามวาเป็น “นครใบไมผลิ” ณ ท่ีน่ีมี
ภูเขา และแมน้ําลําธารสวยสดงดงาม มีวิวทิวทัศนธรรมชาติสวยงามตระการตา มีภูเขาสูงท่ีเต็มไปดวยหิมะตลอดท้ังปีในซีกโลก
เหนือ มีปาดําดําบรรพอันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรยมากมาย (เวลาทองถิ่นประเทศจีน เร็วกวา ประเทศไทย 1
ชั่วโมง) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนน้ําตกคุนหมิง ซ่ึงตั้งอยูทางเหนือของคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซ่ึงเปิดเมื่อไม
นานมาน้ี ถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมและเป็นท่ีพักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญท่ีใชเวลาสรางกวา 3 ปีดวยกัน ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษนั้น ท่ีกวางถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5
เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ท่ีสรางขึ้นดวยฝีมือมนุษย

นําทานเดินทางสู สวนสตรอเบอรรี่คุนหมิง พบกับวิถีชีวิตชาวสวนของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาสตรอเบอรรี่ ให
ทานอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม ผลไมสดๆจากสวนและถายรูปเป็นท่ีระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม

หมายเหตุ : การชมไรสตรอเบอรรี่ขึ้นอยูกับสภาพอากาศของฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไมมีผลสตรอเบอรรี่ ทางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากไมมีคาเขาชม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองตงซวน อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาท่ีดอกไมหลาก
หลายสีนานาพันธุ ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดง ทําใหไดรับขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี

นําทาน ชมวิว แผนดินสีแดง พ้ืนแผนดินท่ีเป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน
พ้ืนท่ีบริเวณน้ีจึงเกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม สีสันสดใสนาสนใจ พืชผักท่ีปลูกในบริเวณพ้ืนท่ีน้ี ไดแก พวกมันฝรั่ง ขาวโอต
ขาวโพด และอ่ืนๆ สีสันของพืชผักพวกน้ี

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุง

พักท่ี Wang Tong Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

สวนนํ้าตกคุนหมิง

สวนสตอเบอรี่

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานแหงใหมท่ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ 25 กม. เปิดใหบริการแกพ่ีนองชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2555 ท่ีผานมา เป็นศูนยกลางการบินขนาดใหญท่ีไดรับการ
อนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับท่ี 11 (ปี 2549
- 2553) และเป็นสนามบินท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากทาอากาศยานกรุง
ปักกิ่ง

ท่ีน่ีเป็นแลนดมารคใหมใจกลางเมืองคุนหมิง ซ่ึงถือวาไดรับความนิยมอยางมากเมื่อไดเปิด
ตัวขึ้น เพราะสวนสาธารณะแหงน้ีใชเวลาในการสรางกวา 3 ปี ซ่ึงภายในสวนสาธารณะ
แหงน้ีก็มีไฮไลทท่ีพลาดไมไดก็คือ น้ําตก และ ทะเลสาบท่ีมีถึง 2 แหง ถือวาเป็นธรรมชาติ
ท่ีสรางสรรคดวยฝีมือมนุษยท่ีย่ิงใหญท่ีสุดอีกอยางหน่ึง สวนน้ําตกแหงน้ีมีขนาดใหญ มี
ความกวางกวา 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทําใหสวนสาธารณะแหงน้ีได
ชื่อวาเป็นน้ําตกฝีมือมนุษยท่ียาวท่ีสุดของเอเชียเลยก็วาได

สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตงซวน (หงถูต้ี) บาย

เมืองตงซวน หรือหงถูตี้ แปลวาแผนดินสีแดง เป็นอําเภอท่ีอยูในเขตปกครองของจังหวัด
คุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับ
ซับซอน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก และดอกไมนานาพันธุ
ตงซวน เป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวมักแวะมาถายรูป เน่ืองจากมีภูมิประเทศท่ีสวยงามอีกแหง
หน่ึงของมณฑลยูนนาน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 กระเชาขึ้นภูเขาหิมะเจียวจื่อ - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ - คุนหมิง - จิน
หมาปจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก) - ถนนคนเดินจินปลู

การชมไรสตรอเบอรรี่ขึ้นอยูกับสภาพอากาศของฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไมมีผลสตรอเบอรรี่ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากไมมีคาเขาชม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หมายเหตุ : การชมไรสตรอเบอรรี่ขึ้นอยูกับสภาพอากาศของฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไมมีผลสตรอเบอรรี่ ทางบ
ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากไมมีคาเขาชม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผืนดินสีแดงตงชวน
Dongchuan Red Land หรือ ผืนดินสีแดงตงชวน หุบเขาหลากสีท่ีสรางความตื่นตะลึง
ใหกับผูมาเยือนไดในครั้งแรก โดยหุบเขาแหงน้ีตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน (Dongchuan)
อยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ของจีน โดยพ้ืนท่ีสวนใหญ
อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2600 ฟุต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารกวางตุง

 Wang Tong Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเชา) ภูเขาหิมะแหงเมืองคุนหมิง สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของ
มณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร นําทานน่ังกระเชาขึ้นสูดานบนของภูเขา ท่ีระดับ
ความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน าทะเล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู นครคุนหมิง เพ่ือเดินทางไปยัง ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจี
จนเป็นท่ีมาของชื่อถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ปี สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง สิ่งท่ีนาอัศจรรย คือ
ทุก60 ปีจะมีตอนเย็นวันหน่ึงท่ีตะวันยอแสงยามสายัณหทางตะวันตกของคุนหมิงมาบรรจบกับพระจันรทอแสงท่ีเพ่ิงโผลขึ้นทาง
ตะวันออกของคุนหมิงตรงซุมมาทองและซุมไกมรกตพอดี

จากนั้นอิสระใหทานไดชอปป้ิงท่ีถนนคนเดินจินป้ีลู ถนนยานการคาแหงน้ี เป็นแหลงเสื้อผาแบรนดเนมท้ังของจีนและตาง
ประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเย่ียม รานเครื่องด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง และรานขายของท่ีระลึก ฯลฯ พรอมกันน้ี ยังมีสโมสร
ออกกําลังกาย ซอยบารเหลา สวนสนุก ซูเปอรมารเก็ต รถไฟขนาดจ๋ิวชมวิวและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในฐานะเป็น “ถนน
ยานการคาท่ีมีเอกลักษณของจีน”

ค่ํา

ขออนุญาตไมรบกวนชวงเวลาพิเศษ ใหทานไดอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

พักท่ี Mei Yin Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

กระเชาขึ้นภูเขาหิมะเจียวจ่ือ

ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ

คุนหมิง

น่ังกระเชาขึ้นสูดานบนของภูเขา ท่ีระดับความสูงกวา 4,223 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
ระหวางน่ังกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิวธรรมชาติอันงดงามขอมณฑลยูนนานจากมุม
สูง

ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ตั้งอยูอําเภอลูชวน ซ่ึงอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง สถานท่ีเท่ียว
แหงใหมของมณฑลยูนนาน ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือนับเป็นแหลงทองเท่ียวแหงใหมท่ีสวยงาม
มากของมณฑลยูนนาน ท่ีนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสธรรมชาติ และดอกไมตามฤดูกาลท่ี
ออกดอกผลิบานเต็มภูเขา หรือบรรยากาศหิมะอันขาวโพลนโดยรอบในหนาหนาว

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนประชากรประมาณ
3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000 คนท่ีอาศัยอยูในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยูริม
ฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือดานทิศเหนือ เน่ืองจากมีอากาศอบอุนตลอดท้ังปี จึงถูกขนานนาม
วา "นครแหงฤดูใบไมผลิ"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จินหมาปจีฟาง (ถนนมาทองไกหยก)

ถนนคนเดินจินปลู

 บาย

เป็นถนนคนเดินท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงในคุนหมิง มีจุดเดนคือซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก
ดานหนาถนน ซ่ึงภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจีจนเป็นท่ีมาของชื่อถนนแหงน้ี ซุมของ
ถนนน้ีสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุรวม 400 ปี

ถนนคนเดินจินป้ีลู ถนนท่ีเกาแกท่ีสุดใจกลางนครคุนหมิง ซ่ีงสัญลักษณของถนนคน
เดินแหงน้ีก็คือซุมประตูมาทอง และซุมประตูไกมรกต ตั้งอยูตอนกลางของถนน ซ่ึงภาษา
จีนเรียกวาจินหมาและป้ีจีจึงเอาคํายอ “จินป้ี” มาขนานนามถนนวาจินป้ีลู ใหทานไดชอปป้ิง
กันตามอัธยาศัย ในถนนยานถนนจินป้ีลูแหงน้ีเป็นแหลงเสื้อผาแบรนดเนม ท้ังของจีน
และตางประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเย่ียม รานเครื่องด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง ซูเปอร
มารเก็ต และรานขายของท่ีระลึกตางๆมากมาย

 คํ่า  Mei Yin Hotel หรือเทียบเทา



วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู - วัดเสาหลินเมืองคุนหมิง -
หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน - ถนนคนเดินฉาหมาฮ่ัวเจียลู - ศูนย
สมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง ตกแตงรมรื่นสวยงาม สรางมาตั้งแตสมัยราชวงศถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กวาปี โดย
ฮองเต อว้ีเหมาซุน แหงราชอาณาจักรหนานโจว ไดสรางวัดน้ีขึ้น ระหวาง ศตวรรษท่ี 8 และ ซ่ึงตอมาเป็นวัด ผูโถวเหลา แตเมื่อมี
การบูรณะอีกครั้งในสมัยราชวงศชิง ก็กลับมาใชชื่อหยวนทงเหมือนเดิม แตการสรางวัดหยวนทงแหงน้ีดูแลวจะแปลกตากวาวัด
อ่ืน ๆในจีน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการฟ้ืนฟูใหเป็นแหลงชอปป้ิง เสื้อผา อาหารพ้ืนเมือง
ขนม และลานเอนกประสงคท่ีชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ี
สรางขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษสถาปัตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดเสาหลิน ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงโดงดังมากท่ีสุดในประเทศจีนและในตางประเทศ ไดรับการ
ยกยองวาเป็นแหลงวิชาการตอสูและศิลปะการปองกันตัวท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของจีน และไดรับการกลาวขานอยางมากในเรื่องของ
วิทยายุทธ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุง

จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยวัฒนธรรมชนเผายูนนาน ตั้งอยูริมทะเลสาบเตียนฉือ ดานทิศใตของเมืองคุนหมิง หางจากตัว
เมืองคุนหมิง 8 กิโลเมตร เป็นแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเวทีแสดงวัฒนธรรมของชนกลุมนอยใหกับนักทองเท่ียว
ภายในหมูบานมีการจําลองบานของชนกลุมนอยท้ัง 26 ชนกลุมของมณฑล ยูนาน เรียกวาการเท่ียวชมหมูบานวัฒนธรรมในครา
เดียวทานสามารถสัมผัสท้ังขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชนกลุมนอย

อิสระทานชอปป้ิง ตลาดหมูบานชนเผายูนนาน ใหไดเลือกสรรอยางมากมาย

นําทานชม รานบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอยถือไดวาเป็นยาสามัญประจําบาน
เลยทีเดียว

จากนั้น ใหทานอิสระชอปป้ิงท่ี ถนนคนเดินฉาหมาฮ่ัวเจียลู เพลินเพลิดกับสินคามากมายตลอดถนนแหงน้ี หรือจะสามารถ
เดินเลนชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนทองถิ่นในยานน้ี

OPTION TOUR :: ภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมกระเชาและรถแบตเตอรรี่)
เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเตา สรางขึ้นในชวง ค.ศ 1718 -1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันวาเมื่อมา

ถึงคุนหมิงแลวจะตองมาท่ีเขาซีซานแหงน้ีเพ่ือไปลอด ประตูมังกร คนจีนเชื่อกันวาเมื่อมาถึงคุนหมิงแลวจะตองไปลอดประตู
มังกร เมื่อลอดแลวฐานะจะเพ่ิมขึ้นเป็นหน่ึงรอยเทา มีตํานานเลากันมาวา ในสมัยกอนแมน้ําท่ีใหญท่ีสุดคือแมน้ําเหลืองจะมีปลา
หลีหือซ่ึงเป็นปลาประจําชาติของจีนอาศัยอยูเป็นจํานวนมาก

ครั้งหน่ึงเกิดน้ําทวมทําใหปลาไหลไปอยูตามแมน้ําสายอ่ืน เมื่อปลาไปอยูแมน้ําอ่ืนปลาไมชินกับคุณภาพน้ําจึงมีความพยายาม
วายทวนน้ําเพ่ือกลับไปอยูในแมน้ําเหลือง เมื่อปลามาถึงประตูมังกร ถาปลาตัวไหนกระโดดขามประตูได ก็จะใหเป็นมังกร ถาปลา
ตัวไหนกระโดดขามไมได ก็ตองไปอยูในแมน้ําเหลือง ปลาก็เลยมีความพยายามไปกระโดดขามประตูเพ่ือเป็นมังกร เล่ือนจากปลา
เป็นมังกรถือวาฐานะของปลาเพ่ิมขึ้นเป็นรอยเทา

ดังนั้นประตูมังกรเหมือนเป็นการสอนคนจีนมาโดยตลอด คือเมื่อเรามีความพยายามก็จะประสบความสําเร็จ

หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR ราคา 800 บาท / ทาน สามารถติดตอไดท่ีไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร สําหรับทานท่ีไม
ไดซ้ือทัวรเพ่ิม สามารถอิสระ ชอปป้ิงรอคณะไดท่ีถนนคนเดินฉาหมาฮ่ัวเจียลู

ค่ํา

ขออนุญาตไมรบกวนชวงเวลาพิเศษ ใหทานไดอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

19.00 น. ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคุนหมิง ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคา
ปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดหยวนทง

เมืองโบราณกวนตู

วัดเสาหลินเมืองคุนหมิง

เป็นวัดเกาแกท่ีมีอายุรวม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ ถัง วัดหยวนทง
ตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเดนของวัดอยูท่ีอาคารตาง ๆ ภายในวัดจะสรางอยูบริเวณ
ตีนเขา ซ่ึงแตกตางไปจากวัดท่ัวไปของจีนท่ีมักสรางไวในท่ีสูง เชน บนยอดเขาหรือเนิน
เขา มีการเลาขานกันวาแตเดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจาแมกวนอิม มีโบถสไทยอัน
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองท่ีทานนายกเกรียงศักดิ ์ชมะนันท ไดอันเชิญมา
จากจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทย – จีน อีกดวย

เมืองโบราณกวนตู เป็นท้ังแหลงทองเท่ียว สถานท่ีชอปป้ิง เสื้อผา อาหารพ้ืนเมือง รวมท้ัง
อาหารท่ีหลากหลายมีใหเลือกซ้ือมากมาย อีกท้ังยังเป็นลานเอนกประสงคท่ีชาวจีนในนคร
คุณหมิงจะมาเดินเลน ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ
สถาปัตยกรรมของรานคาแบบจีนในสมัยกอน

เป็นวัดเสาหลินของนครคุนหมิง ตั้งอยูบริเวณเมืองโบราณกวนตู ซ่ึงคําวาเสาหลินนั้นถือ
เป็นคําท่ีมีชื่อเสียงโดงดังท้ังในประเทศจีนและในตางประเทศจากการเป็นชื่อของสถานท่ี
และศิลปะการตอสูท่ีนาท่ึงท่ีสุดอยางหน่ึงของจีน โดยเฉพาะจากท่ีเราไดเห็นผานตามาบาง
กับภาพยนตรกําลังภายในตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารกวางตุง

หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน

ถนนคนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

 บาย

เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของกลุมชาติพันธุ 26 กลุมใน
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณถนนเด้ียนซีตรงชานเมืองคุนหมิง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีประมาณ 120 เฮกตาร ท่ีน่ีจัดเป็นสถานท่ีทองเท่ียวระดับ 4A ภายในมีการจัดแสดง
ชีวิตความเป็นอยูของกลุมชาติพันธุด้ังเดิม 26 กลุมในมณฑลยูนนาน ท้ังยังมีสวนไม มี
ทะเลสาบเล็กๆ ท่ีใหบรรยากาศรมรื่น นอกจากนั้นยังมีการแสดงเตนรํา รองเพลง และ
การละเลนของชนกลุมนอยท่ีหาดูไดยาก

เป็นถนนเสนเกาแกสายหน่ึงในคุนหมิง ตั้งอยูท่ีฝ่ังตะวันตกของทะเลสาบเตียนฉือ
บรรยากาศโดยรอบถนนมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวางชวงเวลาของยุค
สาธารณรัฐจีนกับองคประกอบทางธุรกิจท่ีทันสมัย ถนนสายน้ีมีรานคารานของฝากตางๆ
ตั้งเรียงรายอยูตลอดสองฝ่ังถนน ท้ังยังมีรานอาหารแบบยูนนาน ขนมพ้ืนบาน งานฝีมือ
โบราณ ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม และอ่ืนๆ มากมาย

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

 คํ่า



วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานคุนหมิงฉางสุย
เป็นทาอากาศยานแหงใหมท่ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ 25 กม. เปิดใหบริการแกพ่ีนองชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 2555 ท่ีผานมา เป็นศูนยกลางการบินขนาดใหญท่ีไดรับการ
อนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับท่ี 11 (ปี 2549
- 2553) และเป็นสนามบินท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 4 ของจีน รองจากทาอากาศยานกรุง
ปักกิ่ง

 กิจกรรม เชา

00.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง แอรไลน เท่ียวบินท่ี SC8885

02.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืน  ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชา
ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนือ
อํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว 

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบ
ริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

- โปรดอานขอมูลท้ังหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี เมื่อทานจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว หมาย
ถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ี ทางบริษัทฯ แจงไวขางตน

การชําระเงิน
 

1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 6,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใด ๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้น ๆ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด

3. การติดตอใด ๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงวัน
เสาร เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆถือวาเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท

4. กรณีแฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6 เดือนขึ้นไป)

อัตรานี้รวม:
๋ ่



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ         

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ        

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาวีซาแบบกรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ  1,500 บาท (สําหรับพาสสปอรตไทย และเดินทางไป-กลับ พรอมคณะเทานั้น)

คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเท่ียวผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายใน
การทําวีซาเพ่ิม ทานละ 2,000 บาท

คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 350  หยวน / ทริป / ทาน  สวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท / ทริป / ทาน
(เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ)

คาทําวีซาชาวตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซาหมูคณะ ลูกคาตองเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง ทางบริษัทฯไมสามารถแทรกแซง
ได

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขื้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมตาม
ความเป็นจริง กอนการเดินทาง

คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอรตไทยเทานั้น)

สําเนาหนังสือเดินทาง  ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป - กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2
หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา - ออก มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ทาน **โดยทานถายรูปหรือสแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (ท่ีมีรูปหนาทาน) แบบเต็มหนา รายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ
หามขีด เขียน ลงบนหนาหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด** หมายเหตุ :: หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

รูปถายสี หนาตรง เห็นใบหู หามใสเสื้อขาว หามใสเครื่องประดับ พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น สามารถใชโทรศัพทมือถือถายไดและสงให
เจาหนาท่ีทางไลน (ถายคูกับพาสสปอรต)

หนังสือเดินทางเลมจริง ตองมีหนาวาง อยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก ลูกคาถือไปท่ีสนามบินเอง ณ
วันเดินทาง (หนังสือเดินทางตองเป็นเลมท่ีสงชื่อใหทางบริษัทท่ีทําวีซาเทานั้น)

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบกรณีท่ีทานลืมหรือ นํา
หนังสือเดินทางมาผิดเลม

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทําวีซาแบบเด่ียว ชําระเพ่ิม 2,000 บาท)

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบ
กรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน   

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

รูปถายหนาตรง รูปสี 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเทานั้น และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  (รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทานั้น )

่ ่



สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง  
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ 

กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีตองใช และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท 

กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน
 

หมายเหตุ
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย คาทิปพนักงานขับรถ + ไกดทองถิ่น ทานละ

350 หยวน / ทาน  สวน คาทิปหัวหนาทัวรทานละ 300 บาท / ทาน

ราคาทัวรน้ีไมรวมคาวีซาทองเท่ียวเขาประเทศจีนแบบกรุป ทานละ  1,500 บาท (สําหรับพาสสปอรตไทย และเดินทางไป-กลับ
พรอมคณะเทานั้น)

โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, การจราจร, การเมือง, สายการบิน และ
ฤดูกาล

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน  ราคาทานละ 5,990 บาท

ราคาเด็ก อายุไมถึง 2 ปี  ณ วันเดินทางกลับ  ทานละ 3,990  บาท

เด็ก อายุไมถึง 2 ปี ใหยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก (นับจากวันท่ีกลับจากตางประเทศ)

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานบัวหิมะ ซ่ึง
จําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็น
ตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใด ๆ ท้ังสิ้น ถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

้



4. การติดตอใด ๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงเสาร
เวลา 9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้น ๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


