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คนุหมงิ ถอ่วเลอ่ หมูบ่า้นแปะกว๊ยพนัปี  

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไชน่า่อสีเทริน์ (MU) 

ราคาเพยีง  14,900.-                        

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่29 ต.ค – 01 พ.ย.  61 14,900.- 

วนัที ่03-06 พ.ย. 61 14,900.- 

วนัที ่17-20 พ.ย. 61 14,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท  
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่)(07.50-11.40)-
ผานโจว 

✈ �  �  
TAOYUAN HOTEL OR SAME 

2 

อทุยานบงึแหง่ชาตทิีภ่เูขาเหนียงเหนยีงซาน (แกรนดแ์คนยอน

แมน้ํ่า ลิว่เชอเหอ    ถ้ํากวนอมิ  ลอ่งเรอืเจยีงหยวนเจยีงหยวน  สวน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหียนิหู  เขาวงกต)-หมูบ่า้นถอ่วเลอ่

แปะกว๊ยพันปี 

�  �  �  HONGGUO HOTEL OR SAME 

3 ถอ่วเลอ่-คนุหมงิ-สวนน้ําตก-รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง �  �  �  
GAO YUAN MINGZHU 

HOTEL OR SAME 

4 

วดัหยวนทง-รา้นผา้ไหม-เมอืงโบรารกวนตู-้รา้นยางพารา-ประตมูา้

ทองไกห่ยก-คนุหมงิ-กรุงเทพ-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่)-กรุงเทพฯ

(สวุรรณภมู)ิ(23.00-00.50) 
�  �  ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่) -ผานโจว 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้10 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชน่าอสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

07.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU2584 

หมายเหต ุ: 

ตัง้แตพ่เีรยีด 29 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป เวลาบนิเปลีย่นเป็น 

  ชมใบไมเ้ปลีย่นส.ี.ณ หมูบ่า้นแปะกว๊ยพันปี 
  สมัผัสธรรมชาต.ิ.อทุยานบงึแหง่ชาตภิเูขาเหนยีงเหนยีงซาน 
  เมนู พเิศษ!! สกุีเ้ห็ด อาหารกวางตุง้   
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BKK-KMG MU2584   08.50-11.40 เวลานัดทีส่นามบนิสวุรรณภมู ินัดเป็น 05.30 น. 

11.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน มี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งู

เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศที่

เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มเีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาตทิี่

สวยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นรับประทานอาหารกลางวัน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านสู ่ เมอืงผานโจว(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  หรอืที่เรยีกว่าเมอืงฮอกอร์ เมอืงที่มอีากาศเย็น 

สบายตลอดทัง้ปี อุณหภูมโิดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เมอืงผานโจวตัง้อยู่มณฑลกุย้โจว เป็นเมอืงที่

สําคัญทางดา้นการท่องเที่ยว และคมนาคม  ในระหว่างทางท่านสามารถชมววิทวิทัศน์อันสวยงามของ

ธรรมชาตทิัง ้สองขา้งทาง 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
   TAOYUAN HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 

อทุยานบงึแหง่ชาตทิีภ่เูขาเหนยีงเหนยีงซาน (แกรนดแ์คนยอนแมน่ า้ ล ิว่เชอเหอ    ถ า้กวนอมิ  

ลอ่งเรอืเจยีงหยวนเจยีงหยวน  สวนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยหียนิห ู เขาวงกต)-หมูบ่า้นถอ่ว

เลอ่แปะกว๊ยพนัปี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่อทุยานบงึแหง่ชาตทิีภู่เขาเหนยีงเหนยีงซาน เทีย่วแกรนแคนยอนทีส่วยวจิติระการตาอยา่ง

ยิง่ ชมหนา้ผาทีส่งูถงึ 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหนา้ผา ชมยอดเขาหมืน่นับลกูและสะพานหลุมฟ้า

ธรรมชาตทิีม่หัศจรรย ์นําท่านเทีย่วชม ผาน้ําตกทีส่งู กว่า 500 เมตรนับหลายสบิสาย เป็นภาพทีส่วยงาม

และหาชมไดย้าก ชมโตรกเขาสงูชนัผาลกึ นมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิในถ้ํา เพือ่ความเป็นศริมิงคล 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณโถว่เลอ่ หรอืหมุบ่า้นโบราณทอล หรอืวา่ตน้แปะกว๊ย (ภาษาญีปุ่่ นคอืกงิ

โกะ)(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมานับพันปี บรเิวณนัน้มทีีอ่ยูอ่าศัยเก่าแก่ ลําธาร 

สะพานโคง้ และตน้กงิโกะทีม่อีายุมากกว่า 500 ปี ถงึ 1,000 กว่าปีนับพันตน้  ตน้ที่มอีายุมากที่สุดคือ 

1,500 ปี โดยสงูถงึ 10 เมตร ซึง่ชาวบา้นไดต้ัง้ชือ่ใหว้า่ "คณุทวด"  ซึง่ในชว่งฤดูใบไมร้่วง ใบไมบ้นตน้จะ

เปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองงดงามตระการตา(ระยะเวลาในการเปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงทองอร่าม จะเริม่เปลีย่นสี

ประมาณเดอืนพฤศจกิายน และอยูไ่ดป้ระมาณ 3 อาทติย ์ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ อาจจะเปลีย่นชา้หรอื

เร็ว 

หมายเหต ุ: หาก ณ วันเดนิทางใบไมไ้มเ่ปลีย่นสเีนือ่งจากสภาพอากาศทีอ่าจจะทําใหเ้ปลีย่นสชีา้ลง หรอื

เปลีย่นสนีอ้ย เนือ่งจากเป็นสิง่ทีเ่กดิจากธพรรมชาตไิมส่ามารถควบคุมได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ และ ไมม่โีปรแกรมอืน่ใดทดแทน 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่   HONGGUO HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ถอ่วเลอ่-คนุหมงิ-สวนน า้ตก-รา้นบวัหมิะ-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชัว๋โมง) เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยนูนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตาราง

กโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมี

ภูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเทีย่วก็คือ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม นําท่านสู่ สวนน า้ตก ตัง้อยู่ทางเหนือของคุนหมงิ เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืง

คนุหมงิซึง่เปิดเมือ่ไมน่านมานี้  ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมแ่ละเป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจยอดฮติของ

ชาวเมอืงคุนหมงิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกัน ภายในประกอบไปดว้ย

น้ําตกใหญ่ยักษ์นัน้ ทีก่วา้งถงึ 400 เมตร และมคีวามสงูกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ทีส่รา้งขึน้

ดว้ยฝีมอืมนุษย ์

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความ

เมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รูจั้กกันดีในชือ่ “ครีมบัว

หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจํา ชมหยกจนี 

สนิคา้ที่มชี ือ่เสยีง อาท ิแหวนหยก กําไรหยก  จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ต่างๆ 

รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลับ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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  พกัที ่   GAO YUAN MINGZHU HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 วดัหยวนทง-รา้นผา้ไหม-เมอืงโบรารกวนตู-้รา้นยางพารา-ประตมูา้ทองไกห่ยก-คนุหมงิ-

กรงุเทพ-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่)-กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ(23.00-00.50) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็น

อารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายเุกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลาง

ลานมสีระน้ําขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่

ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 

ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแหง่นี ้แวะชมผา้ไหมสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 

 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 

แหลง่ซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา

เดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

ของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และ

ดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความ

เป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ์ แต่อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างกลมกลืน  นําท่านแวะชม

สนิคา้จากยางพารา อาท ิหมอน ทีน่อ้งยางพารา จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง
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คนุหมงิ ถอ่วเลอ่ หมูบ่า้นแปะกว๊ยพนัปี 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไชน่า่อสีเทริน์ (GO1KMG-MU004) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่29 ต.ค.-01 พ.ย.  61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- 9,100.- 

วนัที ่03-06 พ.ย. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- 9,100.- 

วนัที ่17-20 พ.ย. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- 9,100.- 

****  ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,900.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และทคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

*** หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

คนุหมงิ ซึง่มซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่าจนิหมา่และป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่

ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุ่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้

แหง่นี้ เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและต่างประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้น

เครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง  และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกี

มากมาย 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.00 น.   อําลานครคนุหมงิเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU2583 

หมายเหต ุ: 

ตัง้แตพ่เีรยีด 29 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป เวลาบนิเปลีย่นเป็น 

KMG-BKK MU2583  22.00-01.45+1 

00.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           GO1KMG-MU004         7 จ ก 12 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  KMG MU004  TOVLER   4D3N NOV18-MU-W07 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), 

ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุก

ท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกั

รดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม รวมเป็น 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทาง

บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับ

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิตอ่

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุ่ม
ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํ่างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ
ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเอง  เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที่
แปลสถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามนัขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่
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สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


