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คนุหมงิ แผน่ดนิสแีดง “ตงชวน” 5 วนั2คนื 

สมัผสัมหศัจรรยแ์หง่ความงาม “ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่” ชมิสตรอเบอรร์ ี ่

เที่ยวเต็ม ไม่มีลงร้านช้อปรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ ขึน้กระเชา้ชมความงามภเูขาหมิะ สงูถงึ 4,223 เมตร  

ผนืนาสแีดงตงชวน ดนิแดนอนับรสิทุธิเ์ต็มไปดว้ยภมูทิศันท์ีห่ลากหลาย 

วดัหยวนทง วดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยนูนานกวา่ 1,200 ปี 

ซุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูก ่ลอดประตมูงักร เขาซซีาน 

 

  SPECIAL MENU 

 อาหารกวางตุง้ 

 สุกีเ้หด็ 

พฤศจิกายน61– มีนาคม62   
 

ราคาเร่ิมต้น 10,888.-  
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ราคาตอ่ทา่น** กรุป๊ คณะจํานวน 25+ 1 หวัหนา้ทวัรไ์ทย   

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี(เสรมิ

เตยีง) 
เด็ก 2- 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

29 พ.ย.-03 ธ.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,900 

7-12 ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,900 

08-13 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

20-24 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

22-26 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

26-30 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

27-31 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

29 ธ.ค.-02 ธ.ค.62 13,888 15,888 15,888 4,900 

30 ธ.ค.-03 ธ.ค.62 13,888 15,888 15,888 4,900 

31 ธ.ค.-04 ธ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,900 

10-14 ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

18-22 ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

21-25 ก.พ.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

28 ก.พ.-04 ม.ีค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

04-08 ม.ีค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

07-11 ม.ีค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

8-12 ม.ีค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

 

ราคาดงักลา่วไมร่วม : คา่วซีา่กรุป๊เขา้ประเทศจนีทา่นละ 1,000 บาท /  
   : คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถทา่นละ 1,000 บาท (ชําระวนัทีเ่ดนิทาง) 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ * SC8886 03.00-05.55     

2 
คนุหมงิ- สวนผลไม ้(สตรอเบอรี)่ – สวนนํา้ตก-ตงชวน-
ชมผนืดนิสแีดงตงชวน    

FENGYI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 3 * 

3 
ตงชวน-ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)- 
คนุหมงิ     

LONGWAY HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
คนุหมงิ- เขาซซีาน(รวมรถแบตเตอรร์ี+่กระเชา้) -วดั
หยวนทง-ซุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูก-่ประตเูมอืง
โบราณกวนตู ้– คนุหมงิ  

   - 

5 กรงุเทพ *SC8885 01.00-02.05+     
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รายละเอยีดการเดนิทาง  

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมาย 3 เคา้เตอร ์G สาย
การบนิ SHANDONG AIRLINE (SC) พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารเร ือ่งกระเป๋า
เดนิทาง เช็คอนิรบับตัรทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  คนุหมงิ-สวนผลไม ้(สตรอเบอรี)่-สวนนํา้ตก-ตงชวน-ชมผนืดนิสแีดงตงชวน 

03.00 น. เหริฟ้าสู ่ นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ SHANDONG AIRLINE เทีย่วบนิที ่
8C886  (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี นครคนุหมงิ มณฑล
ยนูนานมชีือ่เสยีงอันดงีามวา่เป็น "นครใบไมผ้ล"ิ แหลง่เกดิความเขยีวชอุม่ ณ ทีน่ีม้ภีเูขา และ
แมน้ํ่าลําธารสวยสดงดงาม มวีวิทัศนธ์รรมชาตสิวยวจิติระการตา มภีเูขาสงูทีเ่ต็มไปดว้ยหมิะตลอด
ปีในซกีโลกเหนอื มป่ีาดกึดําบรรพอ์ันหนาทบึ มหีบุเขาอันลกึลับ มสี ิง่มหัศจรรยม์ากมาย หลัง 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู ่สวนผลไม ้สดจากสวน อาทเิชน่ สตรอเบอรร์ี ่ ใหท้่านไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่

ของชาวจนี ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา อสิระใหท้า่นเลอืกเก็บผลไม ้และเลอืกชมิไดส้ดๆจากไร ่

(ผลไมต้ามฤดกูาล หากเป็นสตรอเบอรร์ีจํ่ากัดใหท้า่นชมิไดท้า่นละ 5 ผล) **หมายเหต:ุ การชม

ไรส่ตรอวเ์บอรร์ีข่ ึน้อยูก่ับฤดกูาลนัน้ๆ หาก ณ วันเดนิทางหากไมม่ผีลสตรอวเ์บอรร์ีท่างบรษัิทฯขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส ิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเขา้ชม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้** 

 
จากนัน้นําท่านเทีย่วชมความสวยงามของ สวนนํา้ตก เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงคุนหมงิซึง่เปิดเมือ่ไม่
นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮติของชาวเมอืงคุนหมงิ เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่ชเ้วลาสรา้งกวา่ 3 ปีดว้ยกัน ภายในประกอบไปดว้ยน้ําตกใหญย่ักษ์นัน้ ทีก่วา้งถงึ 
400 เมตร และมคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง่ ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน เมอืงชนบททีม่คีวามสงบ ความสวยงามทีธ่รรมชาต ิ
และมนษุยไ์ดร้งัสรรคไ์ว(้ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.) 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําชมตงชวน (Dongchuan) หรอื หงถู่ตี ้(Hongtudi) หงถู่ตี ้แปลวา่ แผน่ดนิสแีดง อยู่
เขตอําเภอทีอ่ยูใ่นเขตปกครองของจังหวดัคนุหมงิ อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนู
นาน ตัง้อยูใ่นระดับความสงู 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ําทะเลอากาศเย็นสบาย  มภีมูปิระเทศ
เป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมีันสําปะหลัง พชืผัก และดอกไม ้
นานาพันธุ ์ในเดอืนกันยายน จะเป็นชว่งทีด่อกมัสตารด์และดอกไมห้ลากหลายพันธุบ์าน ทําให ้
เกดิสสีนัมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดงเขม้ สลับกับสทีอ้งฟ้าสฟ้ีาใสของฤดใูบไมร้่วงเดอืนนี้
จงึเป็นเดือนที่สวยที่สุดอีกเดือนหนึ่งในการมาเยือนแผ่นดนิสแีดงนี้ทัศนียภาพที่สวยงามเกนิ
บรรยายหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม FENGYI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ตงชวน-ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)-คนุหมงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้)  ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคนุหมงิ 
สถานทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของเมอืงคุนหมงิ ระยะทาง 
250 กโิลเมตร นําท่านน่ังกระเชา้ขึน้สู่ดา้นบนของภูเขา ทีร่ะดบัความสูง4,223เมตร เหนอื
ระดบัน้าํทะเล ในหนา้หนาว ระหวา่งทางท่านยังไดพ้บสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน 
หรอืสนอาซาเรยี, น้ําของน้ําตกทีจั่บตัวเป็นน้ําแข็ง, และในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ท่านจะได ้
พบกับดอกไมน้านาชนดิเบง่บานท่ัวทัง้ขนุเขา โดยเฉพาะกหุลาบพันปีนับหมืน่ตน้ทยอยบานตัง้แต่
เชงิเขาถงึยอดเขา 
  
 
 
 
 
 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 หลังอาหารนําท่านเดนิทางกลับสู ่นครคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชม.) ระหวา่งเดนิทางใหท้่าน
ไดผ้อ่นคลายกับทัศนยีภาพทีส่วยงามงานดังภาพวาด  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  คนุหมงิ- – เขาซซีาน (รวมรถแบตเตอรร์ ี+่กระเชา้) -วดัหยวนทง- ซุม้ประตมูา้

ทองและซุม้ประตไูกม่รกต-เมอืงโบราณกวนตู ้-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
จากนัน้ทําทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้หา่งจากตัวเมอืง
คุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธเิต๋า 
สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้ง
ผ่านอุโมงคห์นิที่สกัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้
และวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสรา้งขึ้นดว้ยแรงศรัทธาของ
ชาวบา้นทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี นํา
ท่านเดนิลอด ประตูมังกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศห์มงิ เชือ่กันวา่เป็น ประตูแห่งความสริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะ
ประสบแตค่วามสําเร็จโชคด ีตอนลอดประตมูังกรก็ตอ้งลบูลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิผา่น
ประตูมังกรนี้ ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตูแห่งนี้ตัง้เด่น
เป็นสงา่อยูร่มิหนา้ผา  
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จากนัน้ทา่นสู ่วดัหยวนทง เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยนูนาน ภายในวัดตกแตง่ร่ม
รืน่สวยงาม กลางลานมสีระน้ําขนาดใหญ่ สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถั์งมอีายุยาวนานประมาณ 
1,200 กวา่ปี แตก่ารสรา้งวดัแหง่นีด้แูลว้จะแปลกตากวา่วดัอืน่ ๆในจนี เพราะปกตแิลว้การสรา้งวัด
ของจนีสว่นมากจะตอ้งสรา้งอยู่บนภูเขา มแีต่วัดหยวนทงทีส่รา้งแปลกทีส่ดุในจนีคอืสรา้งวัดตํ่า
กวา่ภเูขา โดยวหิารจะอยูตํ่่าทีส่ดุ เนื่องจากวัดแหง่นี้ไมไ่ดส้รา้งขึน้เพือ่เป็นวัดโดยตรงแตเ่คยเป็น
ศาลเจา้แมก่วนอมิมากอ่น ดังนัน้คําวา่ "หยวนทง" จงึเป็นชือ่ทีป่รากฏในคัมภรีข์องเจา้แมก่วนอมิ  
 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านสูแ่ลนดม์ารค์คุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู่อยู่ในใจกลางเมอืงคุนหมงิ ชม ซุม้ประตูมา้ทองและ
ซุม้ประตูไกม่รกต ซึง่ภาษาจีนเรียกว่าจนิหมา่และป้ีจจีงึเอาคําย่อ “จนิป้ี” มาขนานนามถนน
ว่าจินป้ีลู่ซ ึง่ก็คือ “ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุม้จินหม่าและซุม้ป้ีจีเริ่มสรา้งขึน้ในรัชวงศ์

เตอ๋ราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันนี้มปีระวัตริ่วม 400 ปี ลวดลายซุม้จนิหม่าป้ีจเีป็นตราสัญลักษณ์ของ
นครคุนหมงิมาตลอด ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและ
ตา่งประเทศ เครือ่งประดับอัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของที่
ระลกึ ฯลฯ 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ 
แหลง่ซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทุกเพศทุก
วัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงค์
สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืง
โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยู่
รว่มกันไดอ้ยา่งกลมกลนื 
 

 
คํา่   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  คนุหมงิ- กรงุเทพฯ 

01.00 น. ออกเดนิทางจาก คนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่SC8885 
02.05 น. ถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 
 

 

 
 

 

เง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ขอ้ควรระวงั!!!  หากทา่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ) ทา่นจะตอ้งรอให้
เจา้หนา้ทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้วา่กรุป๊น ัน้คอนเฟิรม์เดนิทางหรอืไม ่ซึง่ทางเจา้หนา้ทีจ่ะทําการโทรแจง้คอนเฟิรม์
กบัทา่นกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั หากทา่นทําการจองต ัว๋เครือ่งบนิภายในกอ่นทีท่า่นจะไดร้บัการคอน

เฟิรม์เดนิทางจากบรษิทั  

 
หมายเหต.ุ..โปรแกรมนีเ้หมาสมสําหรับทา่นทีม่สีขุภาพแข็งแรง ผูท้ ีเ่ป็นโรคหวัใจ , โรคหอบหดื , และอาการ
แพพ้ืน้ทีร่าบสงูไมค่วรเดนิทาง หากมคีวามประสงคเ์ดนิทางกรุณาปรกึษาแพทย ์หากเกดิคา่ใชจ้่ายอันตอ้งทํา
ใหท้า่นกลับกอ่นเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับ ชัน้ประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบนิ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิทีร่ะบุ
ในรายการ  

 คา่ทีพั่กระดับ 3-4 ดาว (หอ้งละ 2 - 3 ทา่น) 
 คา่พาหนะนําเทีย่วตลอดเสน้ทาง 
  คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 
 คา่เขา้ชมตามสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละ 1 ลา้นบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุ
เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊ (ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์สง่ใหท้าง บรษิทัทวัร ์
20 วนักอ่นเดนิทาง) คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท (สาํหรบั
พาสปอรต์ไทย เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) **หากตอ้งทําวซีา่เดยีวเพิม่ 1,000 บาท/
เลม่** 
***หมายเหต ุกรณีมทีําวซีา่กรุป๊เรยีบรอ้ยแลว้ ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น ผู ้
เดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว  อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนอืจากในรายการ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด ( ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั ) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิแบบเต็มรปูแบบ) 
 คา่สนิน้ําใจสําหรับมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ทา่นละ 1,000.- บาท/ทรปิ 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม (ใบละ 5 หยวน ตอ่ครัง้) , คา่ทปิตา่ง ๆ หากทา่นใชบ้รกิารเหลา่นัน้ 

หัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับความพงึพอใจในการบรกิาร 
 ทีน่ั่งบนเครือ่งไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งไดเ้นือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ปทัวร ์
 ไมม่รีาคาเด็ก 
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เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่และการยกเลกิ 
 กรณุาสํารองทีน่ั่งโดยมัดจําทา่นละ 5,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21วนัทําการ 
 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนัทําการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจํา  
 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนัทําการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิาร 50% ของ

ราคาทัวร ์
 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนัทําการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิาร 100% ของ

ราคาทัวร ์
  

หมายเหต ุ
 กรณีเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอื
บางสว่น 

 กรณีเทศกาลทีต่อ้งมกีารยนืยันทีน่ั่งกับทางสายการบนิ และทางโรงแรม โดยการผา่นตัวแทนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ และเทีย่วบนิเหมาลํา ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ
ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรือ
ล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตาม
สถานทีต่า่ง ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของ
เงนิตราตา่งประเทศ  และจากการปรับขึน้คา่น้ํามันของสายการบนิ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ม ือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ทา่นงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ และ
ทางบรษิทัฯ จะขอเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นเป็นจํานวน 400 หยวน / วนั / คน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะเป็นผูใ้หญ่ไมค่รบจํานวนตามที่
แจง้ไว ้

*กรณีทีล่กูคา้จองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ความและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้
ขา้งตน้** 
 

พาสปอรต์มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6เดอืนกอ่นเดนิทาง *รบกวนถา่ยพาสฯดงันี*้ 
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เอกสารการขอวซีา่ประเทศจนี(วซีา่เด ีย่ว) 

 หนังสอืเดนิทางไทยตอ้งมอีายเุหลอืกอ่นใชเ้ดนิทางอยา่งนอ้ย 6 เดอืน และมหีนา้หนังสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีรา
ประทับ  
อยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาแสดงประกอบหลักฐานเพือ่เป็นประโยชนใ์นการ
ขอวซีา่) 

 รปูถา่ยส ีพืน้หลังขาว เท่านัน้ ไมม่ลีวดลายขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รปู (ถา่ยปัจจบุันไมเ่กนิ 6 เดอืน หนา้ตรง 
หา้มยิม้ หา้มใสแ่วน่ดํา แวน่สายตา หา้มใชร้ปูสติ๊กเกอรแ์ละรปูทีป่ริน้ทจ์ากกระดาษธรรมดา ตอ้งเป็น
กระดาษโฟโตเ้ทา่นัน้) 

 สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบัตรประชาชน 
 เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี / บคุคลทีย่งัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั ตอ้งแนบเอกสารสตูบิตัรดว้ย   
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวตา่งชาต ิประสงคจ์ะเดนิทางไปกับบรษัิททัวร ์จะตอ้งแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

1 เดอืน เนือ่งจากทางสถานทตูอาจจะมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิมากกวา่ผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นชาวตา่งชาต ิและไมไ่ดทํ้างานทีป่ระเทศไทย ประสงคจ์ะเดนิทางไปกับบรษัิททัวร ์จะตอ้ง
แจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดอืน เนือ่งจากทางสถานทตูอาจจะมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิมากกวา่ผู ้
เดนิทางสญัชาตไิทย               และ จะตอ้งทําการยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตัวตอ่สถานทตูเทา่นัน้ 

 ผูเ้ดนิทางทีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ 
โปรดเขา้ใจวา่การอนุญาตใหบ้คุคลเดนิทางเขา้ประเทศจนีนัน้เป็นเอกสทิธิข์องกรมการตรวจคนเขา้เมอืง อยู่
นอกเหนอือํานาจขอบเขตรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์ดังนัน้หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศดว้ย
เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในการคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 
หมายเหต ุ
สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น 
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ทาง
บรษิทัตอ้งขออภยั ในความไมส่ะดวกมา ณ ทีน่ ีด่ว้ย 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยสถานทตู กรณีทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 
1. ยืน่วซีา่ดว่น 1 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,650 บาท 
2. ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
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**กรณุาระบรุายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS./MRS./MR.)NAME............................................................SURNAME........................................................ 

สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หมา้ย          ○ หย่า    

○ จดทะเบยีน     ○ ไมไ่ด้จดทะเบยีน       
ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์............................................ โทรศัพท์บา้น.......................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณไีมต่รงกบัทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์บ้าน................................. โทรศัพท์มือถือ......................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................................................................  
ต าแหน่งงาน
................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์บา้น...........................................โทรศัพท์มอืถือ......................................... 

(ส าคัญมาก กรณุาแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทร
เช็คข้อมลูโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่  ○  ไมเ่คย    ○ เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมือ่วันท่ี........ เดือน................... ปี................. ถึง วันท่ี........ เดือน................... ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไมเ่คย   ○  เคย  โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................... 
เมือ่วันท่ี........ เดือน................... ปี................. ถึง วันท่ี........ เดือน................... ปี................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
( MISS. / MRS. / 
MR.)NAME...........................................SURNAME.....................................RELATION........................ 
( MISS. / MRS. / 
MR.)NAME...........................................SURNAME.....................................RELATION........................ 
หมายเหต ุ

**   กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  

ท้ังน้ีเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


