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CHINA 
SAVEPRICE คนุหมงิ ถ ำ้จ ิว่เซยีง อทุยำนป่ำหนิ 

 
โดยสำยกำรบนิไชนำ่ อสีเทริน์ (MU) 

4 วนั 2 คนื 
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รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ    

2 
กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-อ ำเภอป่ำหนิ-ถ ้ำจิว่เซยีง-อทุยำน
ป่ำหนิ(รถแบตเตอรี)่ 

🍽✈ 🍽 🍽 
BOSHENG HOLIDAY HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

3 
คนุหมงิ-เขำซซีำน+ประตมูงักร-ชมววิทะเลสำบเตยีน
ฉือ-รำ้นบวัหมิะ-รำ้นใบชำ-อสิระชอ้ปป้ิง 🍽 🍽 อิสระ LONGWAY HOTEL  หรอื

เทยีบเทำ่ 4 * 

4 รำ้นหยก-วดัหยวนทง คนุหมงิ-กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมำยเหต ุ:  ไมร่วมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว 1,500 บำท ** 
กรณุำเตรยีมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทำ่นละ 200 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

 
  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิำรน ำ้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขำไป-ขำกลบั 

น ำ้หนกัสมัภำระ 
ขำไป - ขำกลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์….SAVEPRICE คนุหมงิ ถ ำ้จ ิว่เซยีง อทุยำนป่ำหนิ 
- ชมหนิงอก หนิยอ้ยรปูรำ่งแปลกตำ 
- เทีย่วอทุยำนป่ำหนิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
- ชมววิทะเลสำบเตยีนฉือ   

- พชิติสะดอืมังกร ณ เขำซซีำน 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง 
กรงุเทพฯ  
23.30 น. คณุะพรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูอิำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้10 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบนิ

ไชน่ำอสีเทริน์ (MU) โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำร

กำรเดนิทำงใหก้ับทกุทำ่น 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง 
คนุหมงิ-ถ ำ้จ ิว่เซยีง-อทุยำนป่ำหนิ(รถแบตเตอรี)่ 
02.55 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU5078 

06.40 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิครคนุหมงิผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงจำกนัน้น ำคณะเดนิรับประทำนอำหำรเชำ้ 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำร 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 เดนิทำงสู ่ถ ้ำจิว่เซยีง ชมควำมงำมของหนิงอกหนิยอ้ยรูปร่ำงแปลกตำ ซึง่ก็เกดิจำกกำรกัดเซำะของน ้ำและกำรกดัเซำะของ

ภเูขำไฟโบรำณ จนท ำใหเ้กดิเป็นโพรงถ ้ำ ภำยในถ ้ำแบง่เป็น 3 สว่น สว่นแรกคอืน่ังเรอืชมควำมสวยงำมของชอ่งแคบชัง่อนิ

เสยี ทัง้สองขำ้งเป็นหนำ้ผำทีม่คีวำมสงูถงึ 150 เมตร สว่นทีส่องจะเป็นถ ้ำธรรมชำตซิึง่เคยเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของคนเผ่ำนอ้ยใน

สมัยก่อน ส่วนที่สำมจะเป็นถ ้ำน ้ำ ในถ ้ำประกอบดว้ยน ้ำตกสำมภีรรยำ แปลงนำขัน้บันไดรอ้ยชัน้ ควำมน่ำสนใจนอกจำก

รูปร่ำงทีส่วยงำมของตัวหนิแลว้ ยังมกีำรจัดแสงสสีลับไปมำ ทัง้เขยีว แดง เหลอืง น ้ำเงนิ ท ำใหใ้นถ ้ำจิง่เซยีงกลำยเป็นอกี

โลกหนึง่ทีอ่ยูใ่ตผ้นืพภิพ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
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บำ่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อทุยำนป่ำหนิ เพือ่ศกึษำชมควำมมหัศจรรย ์จำกสภำพดนิฟ้ำอำกำศและกำรสกึกร่อนกอ่ใหเ้กดิรูปร่ำงทำง

ศลิป์ของหนิทีจ่ะท ำใหท้ำ่นตืน่ตำตืน่ใจกับหนิหลำกชนดิทีม่รีูปร่ำงพสิดำร ซึง่มอีำณำเขตกวำ้งขวำงถงึ 40,000 ไร่ ชมหนิ

รูปร่ำงตำ่งๆ ทีม่มีำตัง้แตโ่บรำณกวำ่ 2-3 รอ้ยลำ้นปี และนับไดว้ำ่เป็น “ป่ำหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก” ซึง่สมัยก่อนเป็นเพียง

หนิปนูทีอ่ยูใ่ตผ้นืน ้ำ ครัน้เวลำผำ่นไปควำมเปลีย่นแปลงทำงธรรมชำตไิดท้ ำใหเ้ปลอืกโลกเกดิกำรดันตัวสงูขึน้ จงึกลำยเป็น 

“ป่ำหนิ” ทีผุ่ดขึน้เหนือพื้นดนิ และแทบไม่น่ำเชือ่เลยว่ำกำรกัดเซำะของสำยฝนทีต่กลงมำจะสำมำรถท ำใหห้นิทีว่่ำแกร่ง

แปรเปลีย่นรูปร่ำงไป มองดเูหมอืนภูผำ เสมอืนหญงิงำมในวรรณคด ีเสน้ทำงทีด่วูนเวยีนและเรน้ลับประดจุเขำวงกตทีด่รูำว

กบัวำ่ไมส่ ิน้สดุ ชวนใหน่้ำตดิตำมชมยิง่นัก เชน่ หนินำงคอย เจำ้แมก่วนอมิ สระลำ้งดำบ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั BOSHENG HOLIDAY  HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่ 4 * 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง 

คนุหมงิ-เขำซซีำน+ประตมูงักร-ชมววิทะเลสำบเตยีนฉอื-รำ้นบวัหมิะ-รำ้นใบชำ-อสิระชอ้ปป้ิง 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น ำทำ่นขึน้สูเ่ขำซซีำน หรอื ประตมูังกร ระยะทำงห่ำงจำกตัวเมอืง 29 กโิลเมตร ประตมูังกรเป็นสว่นหนึง่ของวัดในลัทธเิตำ๋ 
สรำ้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 น ำทำ่นลอดผำ่นประตมูังกร “หลงเหมนิ” ซึง่สรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิ และเป็นทีเ่ชือ่กนัวำ่
เป็น “ประตแูห่งควำมสริมิงคล” มคีวำมเชือ่หนึง่วำ่ถำ้หำกผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผำ่นประตมูังกรแห่งนี้จะประสบแตค่วำมส ำเร็จและ
โชคด ีประตูหลงเหมนิตัง้เด่นเป็นสง่ำบนหนำ้ผำสงูรมิทะเลสำบเตยีนฉือ ซึง่ท่ำนสำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทะเลสำบได ้
อย่ำงชัดเจน ทวิทัศน์บนเขำซซีำนเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขยีวขจ ีชมอุโมงคท์ีส่กัดไวต้ำมไหลเ่ขำพรอ้มชมศำลเจำ้และวัดจนี

ลทัธเิตำ๋ ซึง่สรำ้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธำของชำวบำ้น เดนิทำงลงจำกยอดเขำซซีำนน ำทำ่นแวะชมและถ่ำยรูปบรเิวณ ทะเลสำบ
เตยีนฉือ หรอืทะเลสำบคนุหมงิ เป็นทะเลสำบปิดขนำดใหญ่อยู่ตดิกับเมอืงคุนหมงิ จำกควำมงดงำมของทะเลสำบนี้ท ำให ้

ถูกขนำนนำมว่ำ "ไขมุ่กทอแสงแห่งทีร่ำบสงู" และยังเป็นตน้แบบในกำรสรำ้งทะเลสำบคนุหมงิภำยในพระรำชวังฤดรูอ้นที่
กรุงปักกิง่อกีดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จำกนัน้เดนิทำงสู ่รำ้น บัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนี นวดฝ่ำเทำ้เพื่อสขุภำพ ผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้ กับยำ
นวดขนำดพิเศษสตูรเดยีวไม่ซ ้ำใคร พรอ้มชมครมีเป่ำซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดำ้น

รักษำแผลไฟไหม ้พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยำสำมัญประจ ำบำ้น  หลังจำกนัน้แวะชมิชำ น ำท่ำนสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง ให ้

ทำ่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝำก ฝำกคนทำงบำ้น 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั LONGWAY HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง 
รำ้นหยก-วดัหยวนทง คนุหมงิ-กรงุเทพฯ 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น ำคณะเขำ้ชมวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่ำแก่ของมณฑลยูนนำนตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอำรำมทำง
พระพุทธศำสนำทีใ่หญ่ทีส่ดุในคุนหมงิอำยุเก่ำแก่กวำ่พันปีภำยในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงำมกลำงลำนมสีระน ้ำขนำดใหญ่  มี

สะพำนขำ้มไปสูศ่ำลำแปดเหลีย่มกลำงสระดำ้นหลงัวดัเป็นอำคำรสรำ้งใหมป่ระดษิฐำนพระพุทธรูปพระพุทธชนิรำช(จ ำลอง)

ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์ นำยกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐำนไวณ้ทีว่ัดหยวนทงแห่งนี้  น ำ
ทำ่นเดนิทำงสู ่รำ้นบัวหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีใหท้ำ่นนวดฝ่ำเทำ้เพือ่สขุภำพผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้กับยำ

นวดขนำดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้ำใครพรอ้มชมครมีเป่ำซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดำ้นรักษำ

แผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยำสำมัญประจ ำบำ้น 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

หำกไฟลท์มกีำรเปลีย่นแปลงหรอืใดๆทีไ่ม่สำมำรถไปรับประทำนอำหำรไดท้นั 
ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นเป็นเป็นชดุ MC DONALD หรอื KFC ทีส่นำมบนิแทน 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นสูส่นำมบนิคนุหมงิ 

18.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU5077 

19.55 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้  

เซีย่งไฮ ้สบำย สบำย  ดสินยีแ์ลนด ์โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชนำ่ 4 วนั 3 คนื   

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

16-19 มนีำคม 61 10,991 10,991 10,991 2,000 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ ตดิตอ่สอบถำม” 

**รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทำ่นละ 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บัวหมิะ,รำ้นชำ, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหมและรำ้นหยกซึง่

จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพรำะมผีลกับรำคำทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุ

รำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับควำมพอใจของ

ลกูคำ้เป็นหลักไมม่กีำรบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้รว่ม

กจิกรรมทีท่ำงรำ้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 300 หยวนตอ่ทำ่นตอ่รำ้น 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

 3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

 3.2 กรุณำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมัดจ ำ 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนัคนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วนัเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 
จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ท่ำนไมม่หีัวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำงทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรอืโดยกำร

ผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไม่ออกเดนิทำง 

 

อตัรำบรกิำรนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คำ่โรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมัน  

9. น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทำ่นัน้  

 คำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ//สมัภำระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ชิน้

น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หำกน ้ำหนักของกระเป๋ำสมัภำระเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนดไว ้จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นที่

เกนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
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อตัรำบรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ทำ่นละ 2 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น หำกน ้ำหนักเกนิ

จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซักรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7.  คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

8.  คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี วซีำ่แบบธรรมดำ (4 วนัท ำกำร) 1,500 บำท  

9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ

ของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำม

ลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตวักอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีท่ำ่น

ไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอืเอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตัว๋เครือ่งบนิ

ตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำร

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำมผดิพลำดจำกทำง

สำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำร

จัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
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10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละ

สทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำก

ทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทำงบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนและมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อย่ำง

นอ้ย 2หนำ้เต็ม   

3. รูปถำ่ยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำว ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหำ้มยิม้

เห็นฟัน หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษำ หรอืชดุ

ขำ้รำชกำร และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จำกคอมพวิเตอร ์

4. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้วจะตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วี

ซำ่ 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัรก์รุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 -  กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสำมำรถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำสถำนทีท่ ำงำนต ำแหน่งงำนทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้นทีท่ ำงำนและของญำตโิปรดรับทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจมกีำรระงับ

กำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่ำงนอ้ย 5-7 

วนัท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

กำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททวัรฯ์ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซีำ่ในรำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำง

นอ้ย 2 อำทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ
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 -  ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศ

 ไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจำกผู ้

 เดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกิัน จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท 

2.  หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่ 100 บำท 

 - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1. พำสปอรต์ ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออก 

 อยำ่งนอ้ย2หนำ้เต็ม   

2. รูปถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4. หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน 

5. สมดุบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถำ่ยเกำ่ ทีถ่่ำยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรูปถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนั

ข ึน้ในอนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์ำ้น........................... 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภำษำอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส ำคัญมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครัวของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพันธ ์(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

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

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

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

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

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


