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คนุหมงิ ลีเ่จยีง ภเูขาหมิะมงักรหยก  
4 วนั 2 คนื 

 ซุปตาร.์. หนาวนีก้อดใคร 
ก าหนดการเดนิทาง  ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA (FD) 
 สมัผสัความแปลกใหม.่.. น ัง่รถไฟความเร็วสงูไป-กลบั คนุหมงิ-ลีเ่จยีง  

 น ัง่กระเชา้ใหญ ่ขึน้สู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์  
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 ทะลสาบไปุ๋ สุย่เหอ... ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ ์งดงามราวกบัสรวงสวรรค ์ 

 เมอืงโบราณลีเ่จยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 

 เมนพูเิศษ... สกุ ีเ้ห็ด สกุ ีป้ลาแซลมอน และ อาหารกวางตุง้ 

 มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น ตอ่หอ้ง 
ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

09 - 12 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

11 - 14 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
13,888.- 13,888.- 2,500.- 

12 - 15 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
13,888.- 13,888.- 2,500.- 

18 - 21 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

19 - 22 ตลุาคม 2562 13,888.- 13,888.- 2,500.- 

23 – 26 ตลุาคม 2562 

(วนัปิยมหาราช) 
13,888.- 13,888.- 2,500.- 

25 - 28 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

26 - 29 ตลุาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

30 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

01 – 04 พฤศจกิายน 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

06 – 09 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

08 – 11 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

09 – 12 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

16 – 19 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

23 – 26 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 
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27 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

29 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

30 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9) 
13,888.- 13,888.- 2,500.- 

05 - 08 ธนัวาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9) 
13,888.- 13,888.- 2,500.- 

06 – 09 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

07 - 10 ธนัวาคม 2562 

(วนัรฐัธรรมนญู) 
13,888.- 13,888.- 2,500.- 

11 – 14 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 11,888.- 11,888.- 2,500.- 

18 – 21 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

21 - 24 ธนัวาคม 2562 12,888.- 12,888.- 2,500.- 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 2,500.- 

27 – 30 ธนัวาคม 2562 13,888.- 13,888.- 2,500.- 

28 - 31 ธนัวาคม 2562 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 2,500.- 

29 ธนัวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 2,500.- 

30 ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 2,500.- 

31 ธนัวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

(วนัข ึน้ปีใหม)่ 
17,888.- 17,888.- 2,500.- 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น  
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วนัแรก      กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ 

 คนุหมงิ-น ัง่รถไฟความเร็วสงู-เมอืงลีเ่จยีง 

06.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตู 3 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

ไทยแอร ์เอเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD582 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนี เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

** หมายเหต ุกรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ชว่งเดอืนตลุาคม ไฟทบ์นิขาไป เวลาบนิจะเป็น 07.45 – 11.25 น. ** 

**กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ สถานรีถไฟคนุหมงิ เพือ่โดยสารรถไความเร็วสงูสู ่ เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.45 ช ัว่โมง) โดยรถไฟดว่น ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง เชญิทกุ

ทา่นพสิจูนค์วามเร็วของรถไฟดว่น รถไฟสายใหมข่องจนีนีจ้ะเชือ่ม 20 เมอืงตลอดเสน้ทางเพือ่

เชือ่มโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภมูภิาคทีย่งัคงพัฒนาลา้หลังอกีจ านวนมาก 

(หมายเหต ุ: กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทกุชิน้ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูจ้ดัการและดแูลเอง... เพือ่

ความสะดวกและรวดเร็ว)  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง      ภเูขาหมิะมงักรหยก (น ัง่กระเชา้ใหญ)่-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  

(จางอีโ้หมว) **-อทุยานน า้หยก-ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก เปลีย่นน่ังรถภายในอทุยานเพือ่เดนิทางสู่จุดน่ังกระเชา้ที่

ระดับความสูง 3,356 เมตร น ัง่กระเชา้ใหญ ่ข ึน้สู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก สู่จุดชมววิสูงสุดจาก

ระดับน ้าทะเล 4,506 เมตร ซึง่ทา่นสามารถสัมผัสหมิะทีป่กคลุมอยูต่ลอดทัง้ปีอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ชม

ทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีสู่งทีสุ่ด และสวยงามทีสุ่ด ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทวิเขา

แห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย บนพืน้สขีาวของหมิะทีป่ก

คลุมอยู่นัน้ ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาว ก าลังล่องลอยอยู่บน

ฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่ภเูขาหมิะมังกรหยกใหท้่านไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของ

ธรรมชาต ิ

(หมายเหต ุ: กรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเนือ่งมาจากเหตผุลดา้น

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย, การปิดซอ่มบ ารงุ, หรอืเหตผุลใดๆ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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ปรบัเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่วอืน่ทดแทน หรอืในกรณีทีก่ระเชา้ใหญ่ปิด ทางบรษิทัจะ

เปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

บา่ย  OPTION SHOW : Impression Lijiang โชวย์ ิง่ใหญ ่โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว 

Impression Lijiang หรอื โชวจ์างอวีโ้หมว  ทีซ่ ึง่เนรมติใหภู้เขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง 

และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่า

เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละชาวเผ่าต่างๆของเมอืงลีเ่จยีง ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารชม

โชว์จางอี้โหม่ว อันเนื่องมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 

ธันวาคม ของทุกปีจะมกีารปิดบ ารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม 

น าทา่น ชมโชว ์The Sound Of Yunnan แทน) 

(หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่

หรอืหวัหนา้ทวัร/์ ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถถา่ยรูปววิทวิทศันห์รอืเดนิ

เลน่ตามอธัยาศยั เวลาในการชมโชวป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง ขึน้อยูก่บัจ านวนนกัทอ่งเทีย่วและ

การจราจรในวนัน ัน้ๆ) 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานน า้หยก ซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผิุดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภเูขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกับ

ธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และ

น ้าตกมงักรทีไ่หลหลั่งไปตามไหล่เขาแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ามังกรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่ว่ามังกร

เล่นน ้าชัน้ทีส่ามชือ่ว่ามังกรโบยบนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่ักการบูชาของคนในพืน้ทีม่อีายุ

มากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมอีณุหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทาง

อทุยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองว่ายอยูใ่น

สระน ้าของอทุยาน 

น าท่านชม ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซต์ัดกับววิตน้ไม ้ท่ามกลางขนุเขาแห่งหุบ

เขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ ฉากของภูเขาหมิะมังกรหยก มนี ้าตกหนิปูนขัน้บันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมา

อยา่งสวยงาม น ้าทีไ่หลผา่นหบุเขานีค้อืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก เนื่องจากจุด

นี้มทีวิทัศน์ทีส่วยงามมฉีากหลังคอืภเูขาหมิะมังกรหยกมนี ้าตกและแมน่ ้าก ึง่ทะเลสาบจงึเป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่ว,ชา่งภาพและคูรั่กเป็นอยา่งมาก อสิระเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณลีเ่จยีง ดา้นหนา้จะมกีงัหันวดิน ้าขนาดใหญต่ัง้โดดเดน่เป็นสงา่ เป็น

เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรม

บา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แก่ทีห่าชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ ยม

โบราณทีเ่ราเคยเห็นตามหนังจนียอ้นยคุ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม      เมอืงลีเ่จยีง-น ัง่รถไฟความเร็วสงู-คนุหมงิ-รา้นบวัหมิะ-วดัหยวนทง-อสิระชอ้ปป้ิงทีป่ระต ู

มา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก-สนามบนิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ สถานรีถไฟลีเ่จยีง เพือ่โดยสารรถไความเร็วสงูสู ่ เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.45 ช ัว่โมง) โดยรถไฟดว่น ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง เชญิทกุ

ทา่นพสิจูนค์วามเร็วของรถไฟดว่น รถไฟสายใหมข่องจนีนีจ้ะเชือ่ม 20 เมอืงตลอดเสน้ทางเพือ่

เชือ่มโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภมูภิาคทีย่งัคงพัฒนาลา้หลังอกีจ านวนมาก 

(หมายเหต ุ: กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทกุชิน้ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูจ้ดัการและดแูลเอง... เพือ่

ความสะดวกและรวดเร็ว)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพเิศษ !! สกุ ีเ้ห็ด (7)  

บา่ย น าทา่นชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถอืได ้

วา่เป็นยาสามญัประจ าบา้นเลยทเีดยีว 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (YuanTong Temple) วัดทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑล

ยนูนาน สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมอีายยุาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายในวัด กลางลาน

จะมสีระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต ดา้นหลังวัดเป็นอาคาร

สรา้งใหม ่ประดษิฐาน พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดพ้ระราชทาน 

ใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแหง่นี ้
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 น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหม่า และ ป้ีจ ี

จนเป็นที่มาของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศ์หมงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผา้แบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ 

รวมทัง้เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ 

ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่ 

(หมายเหต ุ: คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 

ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่,สภาพ

อากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษิทั(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลบัตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร)์ 

วนัทีส่ ี ่      ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางสุย่-ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 

 

02.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD585 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

04.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

** หมายเหต ุกรุป๊ทีอ่อกเดนิทาง ชว่งเดอืนตลุาคม ไฟทบ์นิขาไป เวลาบนิจะเป็น 02.00 – 03.15 น. ** 

**กรณีออกต ัว๋บนิภายในประเทศ กรณุาเช็คไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น

บวัหมิะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุก

เมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

**ราคาส าหรบัลกูคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 7,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,888.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
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 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง
ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)   

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่ว 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น  สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 
300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ ่

× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดรั้บการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ ลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษัิท
ฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ก็บเพิม่ตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีส าหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน
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ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

6. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!!) 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ 

ตอ้งมหีนา้วา่ง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้ บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฎเิสธการเดนิทางของท่าน ** โดยท่านถา่ยรูป หรอื 

สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปทา่น) แบบเต็มหนา้ รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน 

ไม่ด า ไม่เบลอ หา้มขดี เขยีนลงบนหนา้หนงัสอืเดนิทางโดยเด็ดขาด ** (หมายเหตุ : 

หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง จะปฎเิส

ธการขอออกนอกประเทศของทา่นได ้

 รูปถ่ายส ีหนา้ตรง เห็นใบหู หา้มใส่เส ือ้ขาว หา้มใส่เครือ่งประดบั พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ 

สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถา่ยไดแ้ละสง่ใหเ้จา้หนา้ทีท่างไลน ์(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-

ออก ลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทึส่ง่ชือ่ใหท้าง

บรษิทัท าวซีา่เทา่น ัน้) 

 



      FDKMG02 ซปุตาร.์.. หนาวนีก้อดใคร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รปูถา่ยวางคูก่บัพาสปอรต์ 

 

  พาสปอรต์ตอ้งถา่ยใหต้ดิท ัง้ 2 หนา้ แบบตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื่ อ ผู ้ต ิ ด ต่ อ  ( ผู ้จ อ ง )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร

...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 



      FDKMG02 ซปุตาร.์.. หนาวนีก้อดใคร   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหอ้งพักที่ใช ท้ั ้งหมด. . . . . . . . . . . . .ห อ้ง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ ............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


