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 ชมเมอืงโบราณตา้หลี ่และก าแพงเมอืงโบราณตา้หลี ่
    
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  6-10 ก.ค. 60 17,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  16-20 ส.ค. 60 17,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  7-11 ก.ย. 60 17,900.- 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-เมอืงตงชวน  ✈ O 
CENTURY KING 
HOTEL OR SAME 

2 แผ่นดนิสแีดงตงชวน-ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่ผรวมรถแบตเตอรี+่กระเชา้) O O O 
FEN YI HOTEL  

OR SAME 

3 ไร่สตรอวเ์บอรร์ี-่คุนหมงิ-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิงประตูไก่มา้ทอง O O O 
JINGHAO  HOTEL 

OR SAME 

4 
ภูเขาซซีาน(รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา้)-รา้นผา้ไหม-ต าหนักทอง-

เมอืงโบรารกวนตู ้
O O O 

JINGHAO HOTEL 
OR SAME 

คนุหมงิ แผน่ดนิสแีดงตงชวน ไร่สตรอวเ์บอรรี ่
                         5 วนั 4 คนื (TG)     

โดยสายการบนิไทย 
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5 วัดหยวนทง-รา้นบัวหมิะ-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ O O ✈  

วนัแรก กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-เมอืงตงชวน 

08.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสู่ นครคุนหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612 
หมายเหตุ : กรุ๊ปท ีเ่ดนิทางตรงกบัวนัพฤหสับด ี และวนัอาทติย ์ ท ัง้ขาไปและขากลบั 
เคร ือ่งบนิจะแวะรบั-ส่ง ผูโ้ดยสารท ีส่นามบนิเชยีงใหม่ ท าใหเ้วลาขาไปเร็วขึน้ และขา

กลบัถงึชา้กว่าก าหนด  ตามเวลาดงัน ี ้
BKK - KMG      TG612      09.30-14.05 น. 

KMG - BKK      TG613      15.20-18.10 น. 

 

14.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า

ครอบคลุมพื้นท ีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 

เมตร  

คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมภูีมอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ท ีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเท ีย่วก็คอืธรรมชาตทิ ี่

สวยงาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน  หรอืท ีเ่รยีกว่า 

หงถู่ตีแ้ปลว่า แผ่นดนิสแีดง เป็นอ าเภอทีอ่ยู่ในเขตปกครองของเมอืงคุนหมงิ อยู่ทาง

ทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของมณฑลยูนนาน มภูีมปิระเทศเป็นทวิเขาทีด่อกไม ้

หลากหลายส ีนานพันธุบ์าน ท าใหเ้กดิสสัีนมากมายของดอกไมตั้ดกับดนิสแีดง  ท า

ใหไ้ดรั้บขนานนามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 

3 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ CENTURY KING HOTEL OR SAME  

วนัที่สอง แผ่นดนิสแีดงตงชวน-ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรี+่กระเช้า) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร    

  น าท่านชม แผน่ดนิสีแดง ตัง้อยู่ในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนอืของคุนหมงิ ในเขต

พื้นท ีช่นบท ตงชวนพื้นแผ่นดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก 

และแร่ธาตุอืน่ๆในเนือ้ดนิ จงึท าใหพ้ื้นท ีบ่รเิวณนีเ้ป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม สสัีนสดใส 

พืชผักทีป่ลูกในบรเิวณพื้นท ีน่ ีอ้าท ิขา้วโอ๊ต พวกมันฝร่ัง และอืน่ๆ สสัีนของพืชผักพวกนี ้

อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกต่างกันไป ก็ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดู

เก็บเกีย่ว 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่  น าท่านน่ังรถของอุทยาน จากนัน้น่ังกระเชา้ขึน้สู่

ดา้นบนของภูเขา ทีร่ะดับความสูงกว่า 4,223 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล ภูเขาหมิะเจีย้วจือ่

ใชเ้วลา
ประมาณ 

3 ช ัว่โมง 
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นับเป็นแหล่งท่องเท ีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน  ใหท้่านไดสั้มผัสธรรมชาต ิ และ

ความสวยงาม 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ FEN YI HOTEL OR SAME  

วนัที่สาม ไรส่ตรอว์เบอรร์ี-่คุนหมงิ-รา้นหยก-อสิระช้อปป้ิงประตูไกม่า้ทอง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านแวะชม ไรส่ตรอวเ์บอร์ร ี ่สดๆ ใหท้่านไดพ้บกับวถิชีวี ิตชาวไร่ของชาวจนี ชม

วธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และใหท้่านอสิระเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และ

เลอืกชมิไดส้ดๆจากไร่   (จ ากัดใหท้่านชมิผลสตรอเบอรร์ีไ่ดท้่านละ 5 ผล) 

**หมายเหตุการณ์ชมไร่สตรอว์เบอร์ร ี่ขึน้อยู ่กบัฤดูกาลน ัน้ๆ  หาก ณ วนั

เดนิทางหากไมม่ผีลสตรอเบอรร์ ี ่ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ ์ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ท ัง้สิ้น เนือ่งจากไมม่คีา่เขา้ชม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดินทางกลับสู่ คุนหมงิ โดยรถโคช้ปรับอากาศ ใหท้่านไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงาม 

ตลอดสองขา้งทาง  จากนัน้แวะชม หยกจนี ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน 

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง จากนัน้ให ้

ท่านอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ ซึง่มซุี้มประตูมา้ทองและซุ้ม

ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่าจนิหม่าและป้ีจ ีจนเป็นที่มาของชือ่ถนนแห่งนี ้โดยซุม้

มา้ทองและไก่มรกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้

แ ห่งนี้ เ ป็นแหล่งเสื้อผา้ แบรนด์เนมทั ้งของจีนแ ละ ต่างประ เทศ รวมทั ้ ง 

เครือ่งประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพื้นเมือง และรา้นขายของที่

ระลกึ ฯลฯ นอกจากนียั้งมสีิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

ใชเ้วลา
ประมาณ 

2.30 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ JINGHAO HOTEL OR SAME  

วนัที่สี ่  ภูเขาซซีาน(รวมรถแบตเตอรี+่กระเช้า)-รา้นผ้าไหม-ต าหนกัทอง-เมอืงโบรารกวนตู ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดินทางสู่  เขาซีซาน หรือ ประตูมงักร ระยะทางห่างจากตัวเมือง 29 

กโิลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึง่ของวัดในลัทธเิต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ.1718-1843 น า

ท่านลอดผ่านประตูมังกร “หลงเหมนิ” ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ และเป็นทีเ่ชือ่กัน

ว่าเป็น “ประตูแห่งความสริมิงคล” มคีวามเชือ่หนึง่ว่าถา้หากผูใ้ดไดเ้ดินลอดผ่านประตู

มังกรแห่งนีจ้ะประสบแต่ความส าเร็จและโชคดี ประตูหลงเหมนิตัง้เด่นเป็นสง่าบนหนา้

ผาสูงรมิทะเลสาบเตยีนฉอื ซึง่ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน 

ทวิทัศนบ์นเขาซซีานเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขยีวขจ ีชมอุโมงคท์ ีส่กัดไวต้ามไหล่เขาพรอ้ม

ชมศาลเจา้และวัดจนีลัทธิเต๋า ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้น จากนัน้เดนิทาง

กลับสู่ เมอืงคุนหมงิ 

ใชเ้วลา

ประมาณ 

1 ช ัว่โมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
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บา่ย แวะเยี่ยมชม ร ้านผา้ไหมจนี ผลติภัณฑ์ท ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นชุดเครือ่งนอน 
เสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิ ีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักรและ

แรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็น

ทัง้ของฝากและใชเ้อง  น าท่านชมความงามของ ต าหนกัทองจินเตีย้น ในอดตีเคย
เป็นทีพั่กของอู๋ซันกุย้ “ขุนศกึผูข้ายชาต”ิ และนางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นต าหนักที่ม ี

ฝาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลืองถงึ 380 ตัน จงึท าใหต้ าหนักมีความสวยเด่น 

แลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่ว่า “ ต าหนักทอง ” นับไดว่้าเป็นต าหนักทีใ่หญ่ที่สุดของจีน 
น าท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ี่ไดรั้บการฟ้ืนฟูให ้

เป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมอืง ขนม และลานเอนกประสงค์ท ี่

ชาวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืง
โบราณ ทีส่รา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน 

สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สรา้งเป็นเจดยี์แบบธเิบต และดา้นหลังของ

เมอืงโบราณ เป็นทีตั่ง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีิต
ความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิที่มหีลากหลายชาตพัินธ์ แต่อยู่ ร่วมกันไดอ้ย่าง

กลมกลนื  

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร สุกีเ้ห็ด 

พกัที่ JINGHAO HOTEL OR SAME  

วนัที่หา้ วดัหยวนทง-รา้นบวัหมิะ-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

  จากนั้นน าคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน

ตัง้อยู่ท ีถ่นนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุ

เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพาน

ขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรี

คนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีวั่ดหยวนทงแห่งนี ้ น าท่านเดนิทาง

สู่ รา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรอืท ีรู่จั้ก

กันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดั

ต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   อาหารกวางตุง้ 

บา่ย สมควรแก่เวลาน าทุกท่านสู่สนามบนิ  

15.20 น. อ าลานครคุนหมงิเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613 
หมายเหตุ : กรุ๊ปท ีเ่ดนิทางตรงกบัวนัพฤหสับดี และวนัอาทติย ์ ท ัง้ขาไปและขากลบั 
เคร ือ่งบ ินจะแวะรบั-ส่ง ผูโ้ดยสารท ีส่นามบินเชยีงใหม่ ท าให้เวลาขาไปเร็วขึน้ และขา

กลบัถงึชา้กว่าก าหนด  ตามเวลาดงัน ี ้
BKK - KMG      TG612      09.30-14.05 น. 

KMG - BKK      TG613      15.20-18.10 น. 

 

16.30 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
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บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  โปรแกรมคุนหมงิ แผ่นดนิสแีดงตงชวน ไรส่รตอว์เบอรร์ี ่ (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 6-10 ก.ค. 60 17,900 17,900 17,900 3,500 

วนัที่ 16-20 ส.ค. 60 17,900 17,900 17,900 3,500 

วนัที่ 7-11 ก.ย. 60 17,900 17,900 17,900 3,500 
 

 

ราคาจอยแลนด ์9,900.- /ท่าน ไม่มรีาคาเด็ก 
 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 

*** 5 วนั ท่านละ 200 หยวน ทรปิ/ท่าน*** 

** แจกน ้าด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

3. การช าระคา่บรกิาร 

หมายเหตุ 
 ราคาดงักล่าว ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่จนีแบบกรุ๊ป  เก็บเพิม่ ทา่นละ 1,000 บาท พรอ้มหนา้พาสปอรต์ 
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    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15 -20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลิกและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั/ทา่น ส่วนเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
7.  ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 
**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครั้ง
อ ืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้  ทางบรบัิทขอส
วงนสทิธิ ์เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร(์ยื่นปกต ิ4 วัน ท าการ) 
หมายเหตุ : อัตราค่าวซ่ีาดังกล่าว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ 

8. คา่ทปิไกด ์วนัละ  20 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 20 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทางท ัง้หมด 5 วนั 

จา่ยทปิไกด ์100 หยวน คนขบัรถ 100 หยวน รวมท ัง้หมด 200 หยวน/ตอ่คน 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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เอกสารในการท าวีซา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเทา่น ัน้ ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชัดเจน ไม่สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการปกตขิาว ไม่สวมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู 

เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ (แจง้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูตบัิตร และสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั กรุณาแจง้ดว้ยวา่ทา่น  

     ท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา  

     ปล.สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้

จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

10. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเทา่น ัน้ ไม่เห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชัดเจนและไม่สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยืดสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดับ สรอ้ย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        2.5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกับคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้  

 ยื่นวซ่ีาด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สาธารณรฐัมอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 
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ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน

อนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 
 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
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RELATION........................................................ 

 

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถ ้าเอกสารส่งถ ึงบรษิทัแล้วไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจม ีการเร ียกเก็บเอกสารเพิม่เต ิม  อาจท าให้ทา่นเก ิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท ีน่ ี ้  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

 

 


