
 

 

 

คนุหมงิ 
กาํหนดการเดนิทาง วนัที�  17-22 ตุลาคม 

    

 

18.00 น.  บริการรถรับส่ง ณ บา้นพกัของท่าน หลงัจากนั�น จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็ 

19.30 น.   คณะพร้อมกนัสนามบินภูเกต็อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

แอร์เอเซีย โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกท่านในดา้นการ

เช็คอินและเอกสารการเดินท

21.40 น. ออกเดินเดินทางบินตรงสู่คุนหมิงโดยสายการบิน

 

 

01.45 น. ถึงสนามบินคุนหมิง 

ท่านเช็คอินทเ์ขา้ที�พกั

เชา้          รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ถํ�าจิ�วเซียง

ยอ้ยที�สวยงามตระการตามาก เป็นถํ�ามหศัจรรย์

ของจีนที�สวยงามมากและเป็น 

สาํคญัทางธรรมชาติของมณฑลยนูาน 

จากการกดัเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็น

โพรงถํ�าขนาดยาว 3-

ผ่านไปทางเส้นทางที�ขนานไปกบัภูเขาสูง เขา้

วนัแรก สนามบินภูเกต็ 

วนัที�สอง คุนหมิง– ถํ�าจิ�วเซียง 

คนุหมงิ 6 วนั 4 คนื
ตุลาคม 2562 

บริการรถรับส่ง ณ บา้นพกัของท่าน หลงัจากนั�น จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็ 

คณะพร้อมกนัสนามบินภูเกต็อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกท่านในดา้นการ

เช็คอินและเอกสารการเดินทาง 

ออกเดินเดินทางบินตรงสู่คุนหมิงโดยสายการบินแอร์เอเชียเที�ยวบนิ

 ผา่นขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าสมัภาระ นาํ

ท่านเช็คอินทเ์ขา้ที�พกั         โรงแรม HUISHANG HOTEL หรือในระดบัเดยีวกนั

รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั 

ถํ�าจิ�วเซียง เป็นถํ� าหินงอกหิน

ยอ้ยที�สวยงามตระการตามาก เป็นถํ�ามหศัจรรย์

ของจีนที�สวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 สถานที�

สาํคญัทางธรรมชาติของมณฑลยนูาน ถํ�านี� เกิด

จากการกดัเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็น

-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดิน

ผ่านไปทางเส้นทางที�ขนานไปกบัภูเขาสูง เขา้

  

ถํ�าจิ�วเซียง - เมืองถางเตี�ยน 

คนื 

บริการรถรับส่ง ณ บา้นพกัของท่าน หลงัจากนั�น จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินภูเกต็  

คณะพร้อมกนัสนามบินภูเกต็อาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน

โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกท่านในดา้นการ

แอร์เอเชียเที�ยวบนิFD528 

ผา่นขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าสมัภาระ นาํ

หรือในระดบัเดยีวกนั 

 

 



ชมความงามภายในถํ�าจิ�วเซียง ที�ประกอบดว้ยหินงอกหินยอ้ยที�สวยงามรูปร่างแปลกตา

เตม็ไปดว้ยสีสนัสวยงาม ซึ� งประกอบเสมือนเป็นโลกใตดิ้น

นํ� าตกถํ�าเลก็ๆอยูภ่ายใน อาทิ ถํ�าชา้งเผือก

ขั�นบนัได ฯลฯ สิ�งที�น่าประทบัใจที�สุดภายในถํ�านี� ก็คือตอนกลางของถํ�าจะมีลาํนํ� าทั�ง

สายลงมาจากหนา้ผาตกลงมาเป็นนํ� าตก 

และตกอยูก่ลางระหวา่งถํ�าเป็นภาพที�สวยงามยิ�งนกั สมกบัคาํกลอนที�ว่า 

หินงาม ใตดิ้นชมจิ�วเซียง

13.00 น.         รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร

ใหท่้านไดช้มทศันียภาพที�งดงาม ตลอดสองขา้งทาง 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 

HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั

เดินทางสู่ภูเขาหิมะเจี�ยวจื�อ 

ภูเขาเจี�ยวจื�อซาน (JiaoZi Mountain)

วจื�อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที�เที�ยวแห่ง 

ใหม่ของมณฑลยนูนาน ที�เพิ�งมีการสร้างกระเชา้ขึ�นบนยอด

13.00 น.           รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร

ประมาณ 1 ชม.) ดว้ยที�ตั�งอยู ่ในระดบัความสูง 

อากาศเยน็สบาย ผนืดิน แห่งนี� อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหลก็ที�มี

อยูม่าก ทาํใหดิ้นแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ�าตาล จึง เป็นที�มาของ ผนืดินสีแดงตงชวน  

แดนบริสุทธ์แห่งนี� เป็นที�รู้จกักนัใน กลุ่มนกัถ่ายภาพชาวจีน นาํท่านไปชมทิ

งดงาม แผ่นดนิสีแดงตงชวน

ทุ่งไร่นา เกษตรกร ที�เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู เมื�อมองไกลๆ หุบเขา

และไร่นาจะเตม็ไปดว้ยสีสนัต่างๆนานาของ ดอกไมบ้านครอบคลุม อิสระใหท่้า

วนัที�สาม  ภูเขาเจี�ยวจื�อซาน – 

ชมความงามภายในถํ�าจิ�วเซียง ที�ประกอบดว้ยหินงอกหินยอ้ยที�สวยงามรูปร่างแปลกตา

เตม็ไปดว้ยสีสนัสวยงาม ซึ� งประกอบเสมือนเป็นโลกใตดิ้นไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ชมธาร

นํ� าตกถํ�าเลก็ๆอยูภ่ายใน อาทิ ถํ�าชา้งเผือก, ถํ�าคา้งคาว, วงัเทพธิดา

ขั�นบนัได ฯลฯ สิ�งที�น่าประทบัใจที�สุดภายในถํ�านี� ก็คือตอนกลางของถํ�าจะมีลาํนํ� าทั�ง

สายลงมาจากหนา้ผาตกลงมาเป็นนํ� าตก 2 สาย เรียกกนัว่า นํ� าตกผวัเมีย เป็นนํ� า

และตกอยูก่ลางระหวา่งถํ�าเป็นภาพที�สวยงามยิ�งนกั สมกบัคาํกลอนที�ว่า 

หินงาม ใตดิ้นชมจิ�วเซียง” 

รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทาง

ใหท่้านไดช้มทศันียภาพที�งดงาม ตลอดสองขา้งทาง (ใชเ้วลาเดินทาง 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 

หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารออก

เดินทางสู่ภูเขาหิมะเจี�ยวจื�อ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

JiaoZi Mountain)หรือ ภูเขาเจี�ย

วจื�อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที�เที�ยวแห่ง 

ใหม่ของมณฑลยนูนาน ที�เพิ�งมีการสร้างกระเชา้ขึ�นบนยอดเขาในปี 

รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านสู่

ดว้ยที�ตั�งอยู ่ในระดบัความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดบันํ�าทะเล 

อากาศเยน็สบาย ผนืดิน แห่งนี� อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหลก็ที�มี

อยูม่าก ทาํใหดิ้นแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ�าตาล จึง เป็นที�มาของ ผนืดินสีแดงตงชวน  

แดนบริสุทธ์แห่งนี� เป็นที�รู้จกักนัใน กลุ่มนกัถ่ายภาพชาวจีน นาํท่านไปชมทิ

แผ่นดนิสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเขม้ ตดัสลบักบั ดอกไมห้ลากสีสนัในทอ้ง

ทุ่งไร่นา เกษตรกร ที�เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู เมื�อมองไกลๆ หุบเขา

และไร่นาจะเตม็ไปดว้ยสีสนัต่างๆนานาของ ดอกไมบ้านครอบคลุม อิสระใหท่้า

 ตงชวน - แผ่นดนิสีแดงตงชวน 

ชมความงามภายในถํ�าจิ�วเซียง ที�ประกอบดว้ยหินงอกหินยอ้ยที�สวยงามรูปร่างแปลกตา

ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ชมธาร

วงัเทพธิดา, ถํ�าเทวดา, ถํ�านา 

ขั�นบนัได ฯลฯ สิ�งที�น่าประทบัใจที�สุดภายในถํ�านี� ก็คือตอนกลางของถํ�าจะมีลาํนํ� าทั�ง

สาย เรียกกนัว่า นํ� าตกผวัเมีย เป็นนํ� าตกใหญ่

และตกอยูก่ลางระหวา่งถํ�าเป็นภาพที�สวยงามยิ�งนกั สมกบัคาํกลอนที�ว่า “บนดินชมป่า

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี�ยน 

ใชเ้วลาเดินทาง 3.30ชม.) 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั          FENG YI  

เขาในปี 2555 นี� เอง 

นาํท่านสู่เมอืงตงชวน(นั�งรถ

เมตร จากระดบันํ�าทะเล 

อากาศเยน็สบาย ผนืดิน แห่งนี� อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหลก็ที�มี

อยูม่าก ทาํใหดิ้นแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ�าตาล จึง เป็นที�มาของ ผนืดินสีแดงตงชวน  

แดนบริสุทธ์แห่งนี� เป็นที�รู้จกักนัใน กลุ่มนกัถ่ายภาพชาวจีน นาํท่านไปชมทิวทศัน์อนั 

เนินเขาสีแดงเขม้ ตดัสลบักบั ดอกไมห้ลากสีสนัในทอ้ง

ทุ่งไร่นา เกษตรกร ที�เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู เมื�อมองไกลๆ หุบเขา

และไร่นาจะเตม็ไปดว้ยสีสนัต่างๆนานาของ ดอกไมบ้านครอบคลุม อิสระใหท่้าน

 



ถ่ายภาพ ความงามของธรรมชาติณ 

(COLOURFULL VALLEY), 

(QICAI SLOPE), เขตนาขั�นบนัไดพระจนัทร์

ชมวิว ยามพระอาทิตยต์กดินที�สวยงามที�สุดของตงชวน

18.00 น. รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ย็ น  ณ  

        HONGRU YINXIANG HOTEL 

 

 

 

07.30 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก

อาหารนาํท่านเดินทางสู่ 

ชวน-คุนหมิง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

ระหว่าง ทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้ง

ทาง ผ่านชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที� ปลูกพืช

เกษตรกรรมนานาชนิด ทุ่งไร่อันกว้างใหญ่ 

สวยงาม  

12.00 น. ถึงเมืองคุนหมิง           

ณ ภัตตาคาร หลงัอาหา

สวยงามของ สวนนํ�าตก

ในตวัเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะที�มีนํ� าตก

ขนาดใหญ่อยูภ่ายในสวน  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํ

ท่านสู่ ประตูม้าทองไก่หยก

โบราณเชื�อว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี�  แลว้จะทาํให้ศิริมงคลเพิ�มขึ�น

ปิ� ง เมืองโบราณกวนตู้

ลานเอนกประสงคที์�ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศ

ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ

 

วนัที�สี�  เมืองคุนหมิง– สวนนํ�าตก 

ความงามของธรรมชาติณ จุดชมวิว 109, 110 ฮวัโกว หุบเขาแห่งสีสนั 

COLOURFULL VALLEY), สวนสวยจินเซียว (JINXIU GARDEN), 

เขตนาขั�นบนัไดพระจนัทร์, และเหล่าสือโกว 

ชมวิว ยามพระอาทิตยต์กดินที�สวยงามที�สุดของตงชวน 

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ย็ น  ณ  ภั ต ต า ค า ร  ห ลั ง อ า ห า ร นํ า ท่ า น เ ข้ า สู่ ที� พ ั ก 

HONGRU YINXIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พัก  หลัง

อาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง(เมืองตง

คุนหมิง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30ชม.) 

ระหว่าง ทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้ง

ทาง ผ่านชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที� ปลูกพืช

เกษตรกรรมนานาชนิด ทุ่งไร่อันกว้างใหญ่ 

           รับประทานอาหารเที�ยง 

หลงัอาหารนําท่านเที�ยวชมความ

สวนนํ�าตกแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่

ในตวัเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะที�มีนํ� าตก

ขนาดใหญ่อยูภ่ายในสวน  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํ

ประตูม้าทองไก่หยกซึ� งเป็นประตูศกัดิ� สิทธิ� คู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยูนาน

โบราณเชื�อว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี�  แลว้จะทาํให้ศิริมงคลเพิ�มขึ�น

เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที�ยว ชอ้ปปิ� ง เสื�อผา้ อาหารพื�นเมือง ขนม และ

ลานเอนกประสงคที์�ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ 

ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 

สวนนํ�าตก – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ� ง 

ฮวัโกว หุบเขาแห่งสีสนั  

JINXIU GARDEN), เนินฉีไค 

และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA) เป็นจุด

ห ลั ง อ า ห า ร นํ า ท่ า น เ ข้ า สู่ ที� พ ั ก  

ซึ� งเป็นประตูศกัดิ� สิทธิ� คู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยูนาน

โบราณเชื�อว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี�  แลว้จะทาํให้ศิริมงคลเพิ�มขึ�นทวีคูณ อสิระช้อป

เป็นแหล่งท่องเที�ยว ชอ้ปปิ� ง เสื�อผา้ อาหารพื�นเมือง ขนม และ

ทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ 

 



18.30 น.          รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร

          LONG WAY

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั

เ ดิ น ท า ง สู่  วั ด ห ย ว น ท ง

เก่าแก่ที�มีอายุร่วม 1,200 

สร้างในสมยัราชวงศ์ ถงัวดัหยวนทงตั�งอยู่ใจ

กลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ที�อาคาร

ต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา

เต๋า สร้างในช่วง ค.ศ

เมื�อมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งมาที�เขาซีซานแห่งนี� เพื�อไปลอดประตูมงักร 

สิ�งที�ไม่ดีกจ็ะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ�มขึ�นร้อยเท่าพนัเท่า

12.00 น.           รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร

ส่งใหญ่ยกัษ์ของจีนภาคตะวนัตกให้ท่านอิสระช้อปปิ� งเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

สินคา้อีกหลากหลายไดอ้ยา่งจุใจ

19.00 น.           รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร

ทรัพยอี์กครั� งก่อนเดินทางสู่

ใหญ่ที�สุดในคุนหมิง ก่อนเดินทางสู่สนามบิน

22.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

23.00 น. ถึงสนามบินคุนหมิง 

 

 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ภูเกต็โดยสายการบินแอร์เอเซีย

วนัที�ห้า  วดัหยวนทง– เขาซีซาน 

วนัที�หก สนามบินคุนหมิง – 

รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารหลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั 

LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารออก

วั ด ห ย ว น ท ง  ซึ� ง เ ป็ น วั ด 

1,200 ปี วดัหยวนทงถูก

สร้างในสมยัราชวงศ์ ถงัวดัหยวนทงตั�งอยู่ใจ

กลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ที�อาคาร

ต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา จากนั�นนาํท่านสู่ เขาซีซาน

ศ.1718-1843 มีประวติัความเป็นมานบั 1,000 

เมื�อมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งมาที�เขาซีซานแห่งนี� เพื�อไปลอดประตูมงักร 

สิ�งที�ไม่ดีกจ็ะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ�มขึ�นร้อยเท่าพนัเท่า

รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคารหลงัอาหารนาํท่านสู่ 

ส่งใหญ่ยกัษ์ของจีนภาคตะวนัตกให้ท่านอิสระช้อปปิ� งเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

สินคา้อีกหลากหลายไดอ้ยา่งจุใจ 

บประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารดว้ยเมนูสุกี� เห็ด หลงัอาหารนาํท่านละ

ทรัพยอี์กครั� งก่อนเดินทางสู่สนามบิน ที�ซุปเปอร์มาร์เกต็วอลมาร์ท

ใหญ่ที�สุดในคุนหมิง ก่อนเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 

 นาํท่านเช็คอินท ์โหลดสมัภาระ และ รับบตัรที�นั�ง

ออกเดินทางสู่ภูเกต็โดยสายการบินแอร์เอเซียเที�ยวบิน FD529

เขาซีซาน – หลวัซือวาน - ซุปเปอร์มาร์เกต็วอลมาร์ท

 ภูเกต็ 

หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  

เขาซีซาน เป็นวดัในลทัธิ

1,000 ปี คนจีนเชื�อกนัว่า

เมื�อมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งมาที�เขาซีซานแห่งนี� เพื�อไปลอดประตูมงักร เมื�อลอดแลว้

สิ�งที�ไม่ดีกจ็ะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ�มขึ�นร้อยเท่าพนัเท่า 

นาํท่านสู่ หลัวซือวานศูนยค์า้

ส่งใหญ่ยกัษ์ของจีนภาคตะวนัตกให้ท่านอิสระช้อปปิ� งเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ

ดว้ยเมนูสุกี� เห็ด หลงัอาหารนาํท่านละลาย

ซุปเปอร์มาร์เกต็วอลมาร์ท ซึ� งเป็นซุปเปอร์ที�

นาํท่านเช็คอินท ์โหลดสมัภาระ และ รับบตัรที�นั�ง 

FD529 

ซุปเปอร์มาร์เกต็วอลมาร์ท  

 



04.55 น. ถึงภูเกต็โดยสวสัดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการโดยประมาณ 

ผู้ใหญ่  ราคาท่านละ 20,900 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัห้องเดี�ยว จ่ายเพิ�มท่านละ 5,000 บาท 

 

อตัรานี�รวม 

1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 

2 .ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ(2ท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

6. ค่าวีซ่าปกติ 4 วนัทาํการ (พาสปอร์ตไทย) 

7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื�น ๆ นอกเหนือรายการ   

- ค่านําหนักส่วนเกนิกว่าสายการบินกาํหนด20ก.ก 

   - ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 7 % และค่าบริการ 3%  ค่าภาษท่ีองเที�ยว  

    -ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปมัคคุเทศก์ ,หัวหน้าทัวร์ ตลอดทั�งทริป 

 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุทุกที�นั�งคุ้มครอง กรณเีสียชีวติ ท่านละ  1,000,000 บาท และอุบัตเิหตุท่าน

ละ 500,000 บาท 


