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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมิง 
(MU742 : 15.40-18.50)   

X X  
LONGWAY HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
คุนหมิง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ผำนโจว-จู๋ไห่
(ทะเลไผ่)-หมู่บ้ำนถั่วเล่อ (Tuole Village)
หุบเขำเทวดำต๋ำลำ 

 

   
 HU PAN HUA YUAN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

หุบเขำเทวดำต๋ำลำ-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี 
อุทยำนแห่งชำตภูิเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียง 
ซำน)-ระเบียงภำพที่รำบสูง-ล่องเรือล ำน ำ้ 
เจียงหยวน-ถ ำ้เจ้ำแม่กวนอมิ 

   
TAO YUAN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

อทุยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียง
ซำน)-สะพำนสวรรค์เทยีนเซิงเฉียว-ลิว่เชอ
เหอแคนยอน-คุนหมิง  

 

   
LONG WAY HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
สวนน ำ้ตก-เมืองโบรำณกวนตู้-อสิระช้อปป้ิง
ถนนคนเดิน -กรุงเทพฯ  
(MU5077 : 18.35-19.55) 

  X  
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กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่ 2-6  พฤศจิกำยน 2560  

วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

12.30. น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก
ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

15.40 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU 742  
18.50 น.         เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล

ยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “ นครแห่งฤดูใบไม้ผล ิ  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ท่ีภตัาคาร 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

  พกัที ่ LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่อง คุนหมิง-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ผำนโจว-จู๋ไห่(ทะเลไผ่)-หมู่บ้ำนถั่วเล่อ (Tuole Village) 
   หุบเขำเทวดำต๋ำลำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านสู่ สถำนีรถไฟคุนหมิง เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ G2966 : 09.09-10.17 (บัตร
โดยสำรช้ันปกติ)  มุ่งหนา้สู่ เมืองผำนโจว มณฑลกุ้ยโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง) เป็น
เสมือนประตูดา้นตะวนัตกของมณฑลกุย้โจว ติดกบัมณฑลยูนนาน เป็นท่ีมัน่ทางยุทธศาสตร์ดา้น
พลงังานทางตอนใตข้องจีน มีความส าคญัด้านการคมนาคม พลงังาน การคา้ โลจิสติกส์  และการ
ท่องเท่ียว  (ทั้งนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) / (กระเป๋ำเดินทำงลูกค้ำต้องลำกเอง เพ่ือ
ควำมรวดเร็ว)  จากนั้นน าท่านชม จู๋ไห่(ทะเลไผ่) มีพื้นท่ี 20 ตารางกิโลเมตร ทัว่บริเวณมีตน้ไผป่ก
คลุมประมาณ89.7%ของพื้นท่ีทั้งหมด เขียวขจีสุดลูกหูลูกตา มองจากท่ีสูงเป็นเหมือนทะเลป่าไผ ่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดถู้กตั้งช่ือวา่เป็นแหล่ง ออกซิเจนแห่งธรรมชาติ ใหท้่านเดินชมพร้อมถ่ายรูป
กบัมุมสวยๆจากตน้ไผ่ ยงัไดสู้ดอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ ให้ความโรแมนติก ให้ความรู้สึกสงบ รู้สึก
ผอ่นคลายไดท้นัที หลายคนเขา้มา แลว้รู้สึกจิตใจสงบ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...ไก่ต้มแปะก๊วย  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนถั่วเล่อ(หมู่บ้ำนทองค ำ) อยูใ่นเมืองล่ิวผานสุย มณฑลกุย้โจว ท่ีมาของช่ือ

หมู่บา้นกิงโกะ หรือ หมู่บา้นทองค านั้น " กิงโกะ " เป็นภาษาญ่ีปุ่น หมายถึงแปะก๊วยของชาวจีน
นั้นเอง  สืบเน่ืองมาจากหมู่บา้น มีตน้แปะก๊วยโบราณ ลอ้มรอบมากกว่า 1,100 ตน้ และถูกขนาน
นามในอีกช่ือหน่ึง คือ หมู่บา้นแปะก๊วยพนัปีอีกดว้ย ตน้แปะก๊วยแต่ละตน้มีอายกุวา่ 600 ปี ไปจนถึง 
1,000 ปี ตน้ท่ีใหญ่ท่ีสุดมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 เมตร และ มีอายุถึง 1,500 กว่าปี หมู่บา้นทองค า เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เน่ืองจากหมู่บา้นมีสภาพอากาศท่ีค่อนขา้งเยน็สบายตลอดทั้งปี และเป็น
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พื้นท่ี ท่ีมีตน้แปะก๊วยหนาแน่นท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกิดเองจากธรรมชาติ   ส าหรับการท่องเท่ียวหมู่บา้น
กิงโกะ หรือ หมู่บา้นทองค านั้น สามารถท่องเท่ียวไดท้ั้งปีทุกฤดูกาล  

 
>> พเิศษสุดๆๆ ส ำหรับพเีรียดนี ้ต้นเดือนพฤศจิกำยน << 

 -ฤดูใบไมร่้วง ใบก็จะเร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวจนกลายเป็นสีทองสวยงาม และ จะสวยงามมากท่ีสุด 
พร้อมทั้งผลของแปะก๊วยก็จะค่อยๆเร่ิมสุก และเก็บเก่ียวได ้( ตน้แปะก๊วยจะมีสีเหลืองทองประมาณ 
3 อาทิตย ์) (หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยจนท ำให้ใบไม้ไม่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนสีน้อย 
ทำงบริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงิน หรือเปลีย่นโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หุบเขำเทวดำต๋ำลำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) โอบลอ้ม
ดว้ยแม่น ้า 2 สาย  ค  าวา่ “ต๋าลา” เป็นภาษาทอ้งถ่ินของชาวเผา่ปู้อี แปลวา่ ความรัก ความสามคัคี ท่ีน่ี
เป็นชุมชนหมู่บา้นการเกษตรอินทรียแ์บบเชิงอนุรักษ์ เชิงธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วย ทุ่งดอกไม้
หลากหลายสายพนัธ์ุ และยงัเป็นพื้นท่ียอดนิยมของคู่รักหนุ่มสาวในการมาถ่าย Pre-wedding อีกดว้ย  
  พกัที ่ HU PAN HUA YUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม            หุบเขำเทวดำต๋ำลำ-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี-อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียงซำน)-ระเบียงภำพ
ทีร่ำบสูง-ล่องเรือล ำน ำ้เจียงหยวน-ถ ำ้เจ้ำแม่กวนอมิ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี เป็นทุ่งท่ีปลูกดอกไมน้านาชนิดหลากหลายสายพนัธ์ุตามฤดูกาล 
ภายในตกแต่งดว้ยกงัหนั ระเบียงไม ้และซุ้มประตูดอกไม ้ให้ท่านเดินชมพร้อมถ่ายรูปกบัมุมสวยๆ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียงซำน) ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2.30 ช่ัวโมง เขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ท่ีสุดทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน เป็นพื้นท่ีเปียกช้ืน
ท่ีราบสูงอนัดบั1 ของแถบ “ซีหนาน” ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางท่ี 2,319 เมตร ระหวา่ง
ทางน าท่านแวะชม ระเบียงภำพที่รำบสูง ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ ท่ีประกอบดว้ยแนว
ทิวเขาท่ีสลบัซ้อนกนัเป็นหลายมิติ นาขั้นบนัได ภูผางาม ให้ท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจของ
ธรรมชาติท่ีงดงาม 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่าน ล่องเรือล ำน ้ำเจียงหยวน江源洞  ซ่ึงเป็นถ ้าหินปูนลึกลบั ภูมิทศัน์งดงามน่ามหศัจรรย ์ชม

ทะเลสาบและทิวทศัน์สองขา้งทาง จากนั้นน าท่านเดินเลาะทางเดินเขา ระหว่างทางผ่านชมบา้น
โบราณ และสนุกกบัการเดินขา้มสะพานแขวนขา้มหุบเขา น าท่านเดินทางสู่ ถ ้ำเจ้ำแม่กวนอิมให้
ท่านนมสัการเจา้แม่กวมอิมภายในถ ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านเดินชมระเบียงกระจก
ริมหนา้ผาท่ีมีความเสียวและความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง      

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที ่ TAO YUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วนัทีส่ี่            อุทยำนแห่งชำติภูเขำเทพธิดำ(เหนียงเหนียงซำน)-สะพำนสวรรค์เทียนเซิงเฉียว-ลิว่เชอเหอแคน
ยอน-คุนหมิง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สะพำนสวรรค์เทียนเซิงเฉียว 天生橋 (หลุมฟ้ำ) ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนตวัของ
เปลือกโลก จึงเกิดหลุมขนาดใหญ่ท่ีทั้งลึก ทั้งกวา้ง มีความยาวประมาณ 100 เมตร มีความกวา้ง10 
เมตร มีความสูง 70 เมตรจากพื้นดิน โดยมีหลุมฟ้าธรรมชาติอยูต่รงกลางเทือกเขาหินปูน จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ลิ่วเชอเหอแคนยอน เป็นภูมิทศัน์พิเศษทางธรณีวิทยา (Kashi special landscape) อนั
น่ามหศัจรรย ์มีฉากหลงัเป็นเทือกเขาสูงใหญ่ยาวตระหง่าน จะท าให้ท่านรู้สึกถึงการไดก้ลบัเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกบัธรรมชาติในโลกอนัแสนสงบ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง)  เมืองเอกและเป็นเมือง

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ลา้นคน   
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...สุกีเ้ห็ด+น ้าจ้ิมไทยรสเด็ด 

  พกัที ่ LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่ห้ำ  สวนน ำ้ตก-เมืองโบรำณกวนตู้-อสิระช้อปป้ิง-ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม สวนน ้ำตก  “KUNMING WATERFALL PARK”  สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ
คุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปดว้ยน ้ าตกและ
ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์น ้ าตกกวา้งกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 
เมตร ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง 
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวคุนหมิง 
เป็นหน่ึงในเมืองโบราณของเขตคุนหมิงท่ีมีประวติัอนัยาวนาน ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป
ส่ิงก่อสร้างโบราณและใหท้่านชอ้ปป้ิง อาหารพื้นเมือง ขนมโบราณต่างๆ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 
บ่ำย    น าท่าน อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 
18.35 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU5077  
19.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.............. 

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************  
      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ        

 (*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง
บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
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คุนหมิง ผำนโจว อุทยำนแห่งชำตภูิเขำเทพธิดำ  
5 วนั 4 คืน (MU) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที่ 2-6 พฤศจกิำยน 2560 23,799 บำท 4,500  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเดก็ 
 

หมำยเหตุ รำคำทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋ำ/ไม่มีรำคำเด็ก ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ำ้มันโลกทีม่ีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ตไทย) 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. น ้ าหนกัสัมภาระใบละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 2 ใบ , ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั้งน้ี
ยอ่มอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
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กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หัวหน้ำทวัร์และคนขบัรถ รวม 150 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

5. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
5.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
5.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
5.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
5.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูป 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน  ห้ำมแม็ครูป , ห้ำมรูป

เป็นรอย , ห้ำมเป้ือน , ห้ำมยิม้ , ถ่ำยหน้ำตรง ,  ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อนและสีขำว (แนะน ำให้ใส่เส้ือสีเข้ม) , ห้ำมใส่เส้ือ
คอกว้ำง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดนักเรียน นักศึกษำ , ต้องเห็นคิว้และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน, 
ห้ำมผมปิดหน้ำ,ห้ำมใส่แวนตำสีด ำหรือกรอบแว่นสีด ำ,ห้ำมสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู,สร้อย,กิ๊ปติด
ผม,คำดผม เป็นต้น อัดด้วยกระดำษสีโกดักหรือฟูจิเท่ำน้ัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จำก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน และ ห้ำมถ่ำยรูปเองและปร้ินเอง ห้ำมใส่เส้ือแขนกุด ห้ำมใส่ชุด
รำชกำรและยูนิฟอร์มชุดท ำงำน **   ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือ
รับรองต้นสังกดัจัดมำพร้อมกบักำรส่งหนังสือเดินทำง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
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5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน.................................................. 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน........................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.........................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


