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ก ำหนดกำรเดนิทำง :         26 ก.พ. - 1 ม.ีค.  
                              27 ก.พ. - 2 ม.ีค. 63 
                              4-8 ม.ีค. 63 
                              5-9 ม.ีค. 63 
                                      
วนัแรก  พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู 

23.55  น. พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิช ัน้ 4 ประตูท่ี 5 เคาน์เตอร์ G สายการบิน Shandong Airline (SC) 

               โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางใหแ้กท่า่น 

 

วนัท่ีสอง  กรุงเทพฯ – คนุหมิง - ดินสีแดงตงชวน - ทงัเต้ียน - แวะเก็บผลไม ้ 

03.00  น.  ออกเดินทางสูคุ่นหมิง โดยสายการบิน Shandong Airline เท่ียวบินท่ี SC8886                                           

      (ใชเ้วลาบินประมาณ2ชัว่โมง) * ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง  

05.55  น.  ถึงทา่อากาศยานนานาชาติ ฉางสุย้เมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้อยูท่างทิศ 
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ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ตัง้อยูบ่นท่ีราบสูงยูนนาน-กุย้โจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวย

สดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภูมิถวัเฉล่ียทัง้ปีอยูท่ี่ 16.5 องศา ไดช่ื้อสมญานามวา่เมืองแหง่ฤดู

ใบไมผ้ลิ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

น าทา่นรบัประทานอาหารเชา้ 

  เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบิน 

น าทา่นเดินทางสู ่ตงชวน (ประมาณ 3 ชม.) 

 

ระหว่างทาง ใหท่้านแวะเก็บ สตอเบอร่ี สดๆจากไร ่

(ชนิดของผลไมอ้าจจะเปล่ียนแปลงตามฤดกูาลในแต่ละช่วงท่ีเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   เท่ียวชม แผ่นดินสีแดงตงชวน  เป็นทิวเขาสลบัซบัซอ้นและนาข ัน้บนัไดท่ีกวา้งสุดสายตา ผิวดินของภูเขาบริเวณน้ีมี

ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆท่ีอุดมสมบูรณ ์เม่ือเจอออกซิเจนไดเ้กิดปฏิกิริยาออกซิเดชนักลายเป็นสีแดง เม่ือกระทบกบั

แสงแดดเป็นภาพท่ีงดงามมากๆ ตงชวนยงัเป็นดินแดนบริสุทธ์ิท่ีรูจ้กักนัในหมูน่กัถา่ยรูปจีนและชาวตา่งชาติตา่งยกยอ่ง

ใหเ้ป็นจุดท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามท่ีสุดอีกแหง่ของประเทศจีน 
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ค า่    รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

   พกัท่ี โรงแรม WANG TONG  HOTEL หรือเทียบเทา่  4* 

วนัท่ีสาม ภเูขาเจ้ียวจ๋ือ + กระเชา้ - คนุหมิง - สวนน ้าตกคนุหมิง   

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่ภเูขาหิมะเจ้ียวจ๋ือ แหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม(่ระยะทาง180 กม.ใชเ้วลา   เดินทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง ค  าวา่เจ้ียวจ่ือในภาษาจีนหมายถึงเก้ียว เพราะรูปร่างภูเขาเหมือนเก้ียวจีน  น าทา่นน่ังกระเชา้ขึ้นสู่

ดา้นบนของภูเขา ท่ีระดบัความสูง4223เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในชว่งฤดูหนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน—มีนาคม

จะมีหิมะปกคลุมทัง้ภูเขา และในชว่ง เดือน เมษายน – พฤษภาคม ดอกไมน้านาชนิดเบง่บานตอ้นรับฤดูใบไมผ้ลิท ัว่ท ัง้

ขุนเขา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** หิมะจะนอ้ยหรือมาก ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในช่วงท่ีเดินทาง ***** 

รถบสัใหญ่ของคณะจะจอดท่ีลานจอดของอุทยาน จากนัน้จะตอ้งเปล่ียนเป็นรถบสัเล็กของทางอุทยาน 
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ซ่ึงผูข้บัจะช านาญเสน้ทางข้ึนเขาน าท่านข้ึนสู่ความสงู 4,000 เมตร จากนัน้น าท่านข้ึนกระเชา้สู่ยอดเขา 

(กระเชา้ข้ึนลงทางเดียวกนั) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางกลบัคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

แลว้น าทา่นแวะชมรา้นบวัหิมะ ของแทท่ี้ขึ้นช่ือของเมืองคุนหมิง 

น าทา่นเท่ียว สวนน ้าตกคนุหมิง ท่ีสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลา้นหยวน(ประมาณ 5,500 ลา้นบาท) เพ่ือน า

น ้าแมน่ ้าหนิวหลนัเจียงเขา้สูท่ะเลสาบเตียนฉือ น ้าตกกวา้ง 400 เมตร สูง12.5 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี โรงแรม PIN HUA YUE JIA  HOTEL หรือเทียบเทา่  4* 

 

วนัท่ีส่ี   ชมซากุระ - ย่านการคา้ถนนคนเดินเมืองเก่ากวนตู ้– รา้นบวัหิมะ - สนามบินคนุหมิง  

 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบิน 

 น าทา่นสู ่สวนหยวนทง เพ่ือชมซากุระบานสะพรั่ง ชว่งน้ีชว่งเดียวของปี (ขึ้นอยูก่บัสภาพ ณ ชว่งท่ีเดินทาง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   น าทา่นสูย่า่นการคา้ถนนคนเดิน (เมืองโบราณกวนตู)้ แหลง่ของฝากสินคา้มากมายท่ีขึ้นช่ือของเมืองคุนหมิง 
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            ใหท้า่นได ้อิสระชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง หรือ ของฝากติดไมติ้ดมือ ตามอธัยาศยั 

 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินคุนหมิง 

วนัท่ีหา้   คุนหมิง - กรุงเทพฯ 

01.00  น. เดินทางสูก่รุงเทพฯสายการบินโดยเท่ียวบินท่ี SC8885 

02.05  น.  ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ..พรอ้มความประทบัใจ 

******************************* 

 

อตัราค่าบริการ 2562-2563 

30 ท่านคอนเฟร์ิมออกเดินทาง 

วนัท่ีเดินทาง ราคา/บาท/ท่าน 

*ไม่รวมวีซ่ากรุป๊ 

พกัเด่ียว/บาท/หอ้ง 

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 10,900 1,600 

27 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 10,900 1,600 

4-8 มี.ค. 63 10,900 1,600 

5-9 มี.ค. 63 10,900 1,600 

 

*ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาทเม่ือจองทวัร ์ 

*ยอดส่วนท่ีเหลือจะตอ้งช าระล่วงหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง 

*ราคาน้ีไม่สามารถเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดเ้น่ืองจากเป็นตัว๋กรุป๊ 

*ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก 
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อตัราน้ีรวม 

- คา่โรงแรมท่ีพกั (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการท่ีระบุ  

- คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 

- คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

- คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

- คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามรายการท่ีระบุ 

- ราคารวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน ้ามนั 

- น ้าหนกัสมัภาระตามท่ีสายการบินก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ือง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นั้น ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 

- หวัหนา้ทวัร์เดินทางจากไทย 

- รายการน้ี โตะ๊อาหารม้ือเท่ียง/ค  ่า บงัคบันั่งเป็นโตะ๊ 10 ทา่น(เน่ืองจากราคาทวัร์คิดเป็นโตะ๊/10คน)  หากลูกคา้มีความประสงคจ์ะ

แยกโตะ๊ตา่งหากแตจ่ านวนไมถึ่ง 10 ทา่น ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่สว่นตา่งท่ีนั่งท่ีขาดไปเพ่ืมดว้ยตวัทา่นเอง 

- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรัฐบาล ตามรายการทวัร์น้ีคือ บวัหิมะ  

(1 รา้น) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนลูกคา้ทุกทา่นเขา้ชม ทา่นสะดวกซ้ือหรือไมท่ ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบั

ใดๆทัง้ส้ิน แตห่ากทา่นไมมี่ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล หรือ ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเม่ือถึงรา้นรัฐบาล ทางบริษทัมีความ

จ าเป็นจะตอ้งเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากทา่น..เป็นจ านวนเงิน 1,500 บาท/ทา่น/รา้น  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

-คา่ท  าหนังสือเดินทาง 

-คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

-คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

-คา่ท  าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 

-คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่ก  าหนด 

- คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถตลอดเสน้ทาง 90 หยวน/ทริป/คน 

- คา่วีซา่เขา้ประเทศจีน (Visa Group)   

  ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย 1,000 บาท/ทา่น 

 

ส าคญั !! โปรดอ่านอย่างละเอียด 

(ใชส้แกนหนา้พาสปอร์ตพรอ้มรูปถา่ย สง่ใหท้าง บริษัททวัร์ 20 วนักอ่นเดินทาง) 

(พาสปอร์ตตวัจริงลูกคา้ถือไปเอง ณ วนัเดินทาง) 
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หมายเหตุ ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หรือ ปฐิเสธวีซ่า 

ผูเ้ดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเด่ียวเพ่ิมท่านละ 950 บาท ดว้ยตนเอง 

ท่านจะตอ้งเช็คอพัเดทกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เม่ือท าการจอง ว่าพีเรียตท่ีท่านเลือกสามารถท าวีซ่ากรุป๊ไดห้รือไม่เพราะวี

ซ่ากรุป๊มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

 

หมายเหตุ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางโดยแจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า หรือ 

เงินทัง้หมดใหก้บัท่าน 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

- บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

- รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่านัน้ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดินทางแลว้ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

- ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง

บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 
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