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☺ เมืองซเีจยีง... หมู่บา้นชนเผ่าเม่ียวจู(๋มง้)ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก หรอืเรยีกอกีชือ่ว่า           
   “หมู่บา้นแมว้พนัครอบครวั” ท่ีมีเอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมท่ีโดดเด่นท่ีสดุ 
☺ เจิ้นหย่วน... เมืองโบราณเจิ้นหยวน ความยิง่ใหญ่ของสถาปัตยกรรมโบราณ สมยั  
  ราชวงศห์มิง มีความส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมระดบัประเทศของจนี   
☺ ไขหลี.่.. WECO PARK โรงแรมอาบน า้แร่หรรูะดบั 5 ดาว พรอ้มศนูยพ์กัผ่อน 
  เชงิเกษตรแผนใหม่ดว้ยงบลงทุนกว่า 300 ลา้นหยวนของรฐับาลร่วมกนันกัลงทุน 



 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  FD582-585 JIANGXI 6D4N OCT18-FD-W36 

  ชาวไตห้วนั ภายในมีกจิกรรมหลากหลายใหท่้านเลอืกใชบ้รกิาร 
☺ คุนหมิง... เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน เมืองแห่งวสนัต์ฤด ู  
ก ำหนดกำรเดนิทำง      เดอืนตุลำคม  2561      ( 6 วนั 4 คนื ) 

วนัแรก   สนำมบินดอนเมอืง – คุนหมงิ – ไขหลี ่(น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) – ซีเจียง – ชมววิกลำงคนืเมอืงซีเจียง  
05.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 2 เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์เอเซีย 

(FD)  มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บั
ทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

08.05 น. เดินทำงสู่เมืองคุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่FD 582 *บริกำรอำหำรบนเคร่ือง  
11.25 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองคุนหมิง 
16.00 น. เดินทางสู่เมืองไขหลี ่มณฑลกุ้ยโจว โดยรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที ่G1514 
18.51 น. ถึงเมืองไขหลี ่เขตปกครองตนเองชนชาติมง้และเฉียนตงหนาน มณฑลกุย้โจว ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

อาณาจกัรแห่งขนุเขา มีพื้นท่ีเพาะปลูกชาเป็นอนัดบั 1 ของจีน ชาท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นชาเขียว ชาตูหยนุเหมาเจียน 
หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยนุ เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยงัเป็นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็นอนัดบั 2 ของจีน 
รองจากมณฑลยนูนาน เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ท่ีสุดของจีน ยงัเป็นแหล่งผลิตเหลา้ยีห่อ้เหมาไถ 
ท่ีมียอดขายเป็นอนัดบั 1 ของจีน  รถบสัปรับอากาศน าท่านเดินทางสู่ เมืองซีเจียง (ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที) 
หมู่บา้นแมว้ซีเจียง ตั้งอยูใ่นเทือกเขาแมว้ท่ีห่างไปทางทิศะวนัออกเฉียงเหนือของอ าเภอเหลยซาน มณฑลกุย้โจว 
เป็นหมูบ่า้นชนเผา่เม้ียวจู๋ (มง้) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ "หมูบ่า้นแมว้พนัครอบครัว" ซ่ึงมีผู ้
อยูอ่าศยัประมาณหม่ืนกวา่คน และชนเผา่เม้ียวจู๋ (มง้) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่เมืองจีนและเป็นเผา่ท่ีมีวถีิชีวติ 
วฒันธรรมโดดเด่นมาก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารไฮไลทท่ี์หา้มพลาดเม่ือมาเท่ียวหมู่บา้นแมว้ซีเจียง คือ น่ังรถพ่วงขึน้ไป
ที ่ "จุดชมววิบนยอดเขำ" เพื่อชมววิยามค ่าคืนของหมู่บา้นท่ีสร้างติดๆกนัลดหลัน่ไปตามไหล่เขาเม่ือยามท่ีทุก
บา้นเปิดไฟอยา่งพร้อมเพรียงจะท าใหเ้ห็นวิวท่ีงดงามไปอีกแบบ  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

พกัทีซี่เจียง HOTEL IN THE CLOUDS หรือ HMONGER HOTEL 4* 
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วนัทีส่อง   จุดชมววิ – โชว์วฒันธรรม – ซีเจียง – เจิน้หย่วน – อทุยำนซิงหลงต้ง – เมอืงโบรำณเจิน้หย่วน   
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู่ จุด

ชมววิยำมเช้ำ โดยท่านจะไดส้ัมผสักบัววิท่ีสวยงามอีกแบบในตอนเชา้ 
ดว้ยภาพบา้นโบราณ โดยบา้นจะยกพื้นตั้งเรียงรายกนัอยูต่ามแนวภูเขา
ท่ีค่อยๆ ข้ึนไป มีความสง่างามเป็นพิเศษท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขียว
ขจี ทิวทศัน์เรือกสวนไร่นา ช่วงปลายปีฤดูใบไมร่้วง ใบไมเ้ปล่ียนสีจะ
เพิ่มมนตเ์สน่ห์มากข้ึนไปอีก บา้นพกัโบราณ และเอกลกัษณ์ประเพณี 
เป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวทั้งจีนและต่างประเทศนิยมมาเท่ียวท่ีน่ี
เป็นอยา่งมาก  สมควรแก่เวลาน าท่าน ชมกำรแสดงประกอบแสงสี เล่าเร่ืองราวประจ าเผา่จากอดีตสู่ปัจจุบนั 
อลงัการดว้ยนกัแสดงนบัร้อยชีวติ เส้ือผา้ประจ าเผา่ท่ีงดงามตระการตา  (เน่ืองจากเป็นโชว์โรงละครเปิดหากวนั
ไหนมีฝนตกจะปิดท าการแสดง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่จัดโชว์ใดๆทดแทน)  

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองน ำ้โบรำณเจิน้หย่วน เขตเฉียนตง้หนาน 
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องกุย้โจว ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้าอนังดงามเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดใน
บรรดาภูมิประเทศท่ีงดงามสถานท่ีทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชนเผา่  น าท่านเยีย่มชม อุทยำนซิงหลงต้ง
(ถ ้ามงักรเขียว) เป็นสถานท่ี ท่ีมีฮวงจุย้ดีเลิศและเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางดา้นศาสนา ขงจ๊ือ , พุทธ , เต๋า โดยตั้ง
รวมกนัไวแ้ต่ละจุดอยา่งลงตวั อาทิ ศาลเจา้แม่กวนอิมพนัมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผูริ้เร่ิมไทเ๊ก๊ก ศาลเจา้
เสนาบดีเหวนิเทียนเสียงแห่งราชวงศซ่์งใตท่ี้สร้างจากสมาคมมณฑลเจียงซี(กงัใส) ศาลเจา้อาจารยข์งจ๊ือท่ี
แกะสลกัดว้ยไมเ้ก่าแก่เส้นสีทอง เม่ือข้ึนไปถึงจุดชมววิบนเขาถ ้ามงักรเขียวท่านจะเห็นฮวงจุย้ชั้นหน่ึงของเมือง
โบราณเจ้ินหยว่น และสวยงามตระการตา  
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ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารมีเวลาใหท้่านเดินเล่นภายในเมืองโบราณเจ้ินหยวน เก็บภาพประทบัใจ
กบัแสงสียามค ่าคืน ไดต้ามอธัยาศยั  

พกัทีเ่จิน้หย่วน FU CHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ำม    เจิน้หย่วน – ไขหลี ่– เมอืงโบรำณเซ่ียซือ – อทุยำน WECO PARK + แช่น ำ้แร่สไตล์ไต้หวนั  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู่เมืองไขหลี ่ เมืองหลวงของภาคตะวนัออกเฉียง

ใตข้องมณฑลกุย้โจว อิสระชมววิทิวทศัน์สองขา้งทางดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์ ท่ีมีการเจาะอุโมงคล์อดภูเขา
เป็นระยะๆ  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่าน อุทยำนวฒันธรรมแห่งชำติเซ่ียซือ แห่งเมืองไขหล่ี  
ดว้ยงบประมาณการก่อสร้างกวา่พนัลา้นหยวนรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นหมู่บา้นชนกลุ่มนอ้ยตง้และมง้ 
จุดประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ชมศึกษาและเรียนรู้กลุ่มชาติพนัธ์ุในทอ้งถ่ินของมณฑลกุย้โจว ท่านจะไดส้ัมผสั
บา้นเรือนริมน ้าแบบโบราณท่ีมีชาวบา้นชนเผา่อาศยัอยูจ่ริงดว้ยการท าการคา้สินคา้สินคา้พื้นเมืองและของท่ี
ระลึกของชนเผา่ท่ีน่ีใหก้บันกัท่องเท่ียว พร้อมชมการแสดงประเพณีและวฒันธรรมของชนเผา่  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่อุทยำนWECO PARK www.wecopark.com อุทยานแห่งน้ีเป็นการร่วมทุนกนัระหวา่งรัฐบาลกุย้โจว
กบันกัลงทุนใตห้วนั มูลค่ากวา่ 300 ลา้นหยวน ภายในพื้นท่ี 2,500 ไร่ เร่ิมเม่ือปี 2012 เป็นตน้มาเป็นศูนยพ์กัผอ่น
ในสวนขนาดใหญ่ และยงัเป็นฐานสาธิตการเกษตรท่ีทนัสมยัในแบบไตห้วนั เป็นอุทยานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
รูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  หลงัจากเช็คอินเขา้ห้องพกัเรียบร้อยแลว้ อิสระใหท้่าน
เลือกกิจกรรมการพกัผอ่นไดห้ลากหลายอาทิเช่น นัง่รถกอลฟ์ของอุทยานเยีย่มชมสวนเกษตรออแกนิคสไตล์
ไตห้วนั(บางช่วงเวลาจะมีผลไม้ตามฤดูกาลให้ลูกค้าเลือกซ้ือและเลือกชิม...โปรดสอบถามราคาเกบ็ผลไม้กับไกด์
ท้องถ่ิน)  หรือจะชมสวนดอกไมต้ามฤดูกาล หรือเลือกนัง่ชิลลท่ี์ร้านอาหารในสวนท่ีปรุงดว้ยพืชผกัออร์แกนนิค
ใหท้่านเลือกใชบ้ริการดว้ย นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกอาบน ้าแร่ในหอ้งส่วนตวัสุดหรูหรือบ่อรวมน ้าแร่ไดต้าม
อธัยาศยั (การอาบน ้าแร่ในบ่อรวมกรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าและหมวกคลุมผมไปจากเมืองไทยด้วย) 

http://www.wecopark.com/
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หมำยเหตุ   ห้องพกัแบบมีน ำ้แร่ในห้องส่วนตัวมเีพยีงเตียงใหญ่แบบคงิไซด์ เท่ำน้ัน     
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารอิสระตามอธัยาศยั  

พกัทีไ่ขหลี่ WECCI HOTSPRING HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่   ไขหลี ่– คุนหมงิ (รถไฟควำมเร็วสูง) – ร้ำนบัวหิมะ – ช้อปป้ิงถนนคนเดินม้ำหยกไก่ทอง – ร้ำนหยก  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
10.48 น. เดินทางสู่มหานครคุนหมิง โดยรถไฟขบวนท่ี G 2115 (บริกำรอำหำรกลำงวนัแบบกล่องบนรถไฟ)  
13.33 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟคุนหมิง  รถบัสปรับอากาศน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง  น าท่านชม ศูนย์วิจัยทำง

กำรแพทย์แผนโบรำณบัวหิมะ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกับแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใช้
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทยผ์ู ้เช่ียวชาญ และรับบริการนวดเทา้ฟรี 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองคุนหมิง ซ่ึงมี ซุ้มประตูม้ำทองและซุ้มประตูไก่หยก 
ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งน้ี โดยซุ้มมา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี 
สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนยา่นการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ 
รวมทั้ งเคร่ืองประดับ อัญมณีชั้ นเยี่ยม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ 
นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย  จากนั้นน าท่านแวะชม “ร้ำนหยกจีน” ชาวจีนมีความเช่ือ
ว่าหยกเป็นอญัมณีล ้ าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูท่ี้ได้มาครอบครอง ท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญกา้วหนา้ มัง่คัง่ โชคดี อายยุนืยาว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบั
น าโชค   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร*มือ้พเิศษอำหำรกวำงตุ้ง  หลงัอาหารอิสระตามอธัยาศยั  
พกัทีคุ่นหมิง LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 
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วนัทีห้่ำ   วดัหยวนทง – ร้ำนผ้ำไหม – เมอืงโบรำณกวนตู้ – ร้ำนยำงพำรำ – สนำมบินคุนหมงิ  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี 

วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยู่
ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ท่ีอาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดั
ทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียง
ศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้าก
ข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดั
หยวนทงเคยถูกท าลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศ์ชิง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองท่ี
ท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท์ ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน 
นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม
โรงงำนผ้ำไหมจีน เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหมจีนยอดนิยม ชุดเคร่ืองนอน เส้ือผา้   

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ยา่นการคา้ของ เมืองโบรำณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการคา้ แหล่งซ้อปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีน
ในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็น
การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็น
เจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้
เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลืน จากนั้นน า
ท่านศูนย์สุขภำพยำงพำรำ ท่ีมีทั้งหมอน ท่ีนอน ผา้ห่มใหท้่านเลือกเป็นของฝาก  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (สุกีเ้ห็ด)   หลังอำหำรน าท่านสู่ห้ำงสรรพสินค้ำวอลมำร์ท หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ท่ี
มีสินคา้ทุกอยา่งใหท้่านไดเ้ลือกสรร   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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วนัทีห่ก คุนหมงิ – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมอืง)    
02.00 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่FD 585  
03.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

*** ออกเดินทำงขั้นต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ำ่กว่ำก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรือภำษใีดๆ จำกสำยกำรบิน  

 

อตัรำค่ำบริกำร ***บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ *** ไม่มีรำคำเดก็ *** พกัเดีย่ว 

10-15 , 11-16 , 14-19 , 17-22 , 18-23 , 21-26  22-27 ต.ค.61 23,999.-  
4,900.- 

15-20 , 16-21 ต.ค.61 22,999.- 
 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจนี ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ผ้ำไหม-ยำงพำรำ  
เพือ่โปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำที  

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุก
คร้ัง หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เมื่อท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 1,500 บำท ต่อวนัต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจนีและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปท่ำนละ 1,000 บำท หรือแบบวซ่ีำเดีย่ว ท่ำนละ 1,500 บำท) 
-ค่ำทปิไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ำทวัร์ไทย รวม 180 หยวน/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท  ภำยใน 3 วนั พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำ
ผู้จองยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเลื่อนกำร
เดินทำง ผู้จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทวัร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ 
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@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @ @ 
 

เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำแบบกรุ๊ปทวัร์ กรุณำส่งเอกสำรพร้อมสลปิใบโอนเงินมดัจ ำ  
- ส ำเนำพำสปอร์ตถ่ำยแบบชัดเจนเต็ม 2 หน้ำ (พำสปอร์ตมอีำยุใช้งำนเกนิ 6 เดอืนก่อนเดินทำง) 

ตัวอย่ำงส ำเนำพำสปอร์ตส ำหรับยืน่วซ่ีำกรุ๊ป 
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เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำแบบเดี่ยวทีส่ถำนฑูตจีนทีเ่มืองไทย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  (พำสปอร์ตมีอำยุใช้งำนเกนิ 6 เดือนก่อนเดินทำง) 
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลงัสีขาว (รูปถ่ายใชต้ามเง่ือนไขของสถานฑูตก าหนด) 
3. เบอร์โทรศพัท ์พร้อมท่ีอยูปั่จจุบนั และท่ีอยูท่ี่ท  างาน (ถา้มี) 

กำรยืน่วซ่ีำแบบเดี่ยว ส ำหรับผู้เดินทำงทีอ่ำยุน้อยกว่ำ 18 ปีมีบิดำ-มำรดำเดินทำงด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร  

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ 
กำรยืน่วซ่ีำแบบเดี่ยว ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ไม่มีบิดำ-มำรดำ เดินทำงด้วย  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อ าเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 
กำรยืน่วซ่ีำแบบเดี่ยว ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเพศที ่3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถำทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
5. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                                                  
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รูปถ่ำยส ำหรับยืน่วซ่ีำเดี่ยวทีส่ถำนฑูตจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
 

สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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หมำยเหตุ 
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบิน
ก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
       


