
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA 
   คนุหมงิ ดอกซากุระ นาข ัน้บนัไดหยวนหยาง ทุง่ดอกมสัตารด์   

  โดยสายการบนิลคักี ้แอร ์

  5 วนั 4 คนื 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 
- ชมความงามของนาขันบนัไดหยวนหยาง..สดุโรแมนติ

กชมพระอาทติยต์กดนิ 
- สดุฟินกบัดอกซากรุะ 1 ปีมคีรัง้เดยีว 
- ชมทุง่ดอกมัสตารด์ เหลอืงทองอร่ามตระกานตา 
 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ   ✈ 
HUI SHENG HOTEL หรอื

เทยีบเทา่4* 

2 
คนุหมงิ-หลัวผงิ-ภเูขาไกท่องทีเ่มืองหลอผงิ-ทุง่
มัสตารด์-หลัวผงิ-เมืองซอืจง 🍽 🍽 🍽 

SHI ZONG DI HAO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 
เมืองซอืจง-เมืองหยวนหยาง -จุดชมววิปากเสอื-ชม
พระอาทติยต์ก 🍽 🍽 🍽 

SHENG CUN YUN TI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
แปลงนาขัน้บันไดหยวนหยาง-นาขัน้บันไดโตอีซู้-่ชม
พระอาทติยข์ ึน้-จุดชมววิป้าตา๋-หยวนหยาง-คนุหมงิ-
รา้นหยก-รา้นหมอนยางพารา 

🍽 🍽 🍽 
LONG WAY  HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4 * 

5 
วัดหยวนทง-ชมดอกซากรุะ-รา้นนวดฝ่าเทา้ –คนุห
มงิ-กรงุเทพ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหตุ :  ยงัไมร่วมค่าวซ่ีาจนี(ธรรมดา 4 วนัทีก่าร) 1,500 บาท ** 
กรุณาเตรยีมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ดื่มบนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

18.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M  
สายการบนิลัคกี ้แอร ์(8L) โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ 
เช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

21.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ โดยเที่ยวบนิที ่8L802 

00.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมืองทีใ่หญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 33 ลา้น

คน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 

เมตร คุนหมิงไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภีูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ 

สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่านสู่โรงแรมทีพ่ัก 

พกัที ่  HUI SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
คนุหมงิ-หลวัผงิ-ภเูขาไกท่องทีเ่มอืงหลอผงิ-ทุง่มสัตารด์-หลวัผงิ-เมอืงซอืจง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทาสู่  เมอืงหลัวผงิ เมอืงขนาดเล็กในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ห่างออกไปจากเมอืงคุนหมงิ ประมาณ 228 กิโลเมตร

ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีชายแดนตดิต่อดา้นทิศตะวันตกของมณฑลกุย้โจว เป็นถิ่นฐานดัง้เดิมของชนเผ่าอี๋,มง้และปู้ อ ี

หลัวผิง เมืองที่ดงึดูดนักท่องเทีย่วและช่างภาพจากทุกมุมโลกใหเ้ดินทางมาพบกับทุ่งสีทองระรานตาหรือจะเรยีกว่าเป็น

ทะเลสเีหลอืงผ่านคลืน่ทีไ่หวเอนไปตามสายลมของดอกเรดซสี เป็นทีท่ราบกันดว่ีาในทุกๆ ปีตัง้แต่ตน้กุมภาพันธ์ถงึปลาย



 

เดอืนมถิุนายนนัน้ นักท่องเที่ยวทัง้ชาวจนีและต่างประเทศต่างมุ่งหนา้ลงใตเ้พือ่เก็บภาพความประทับใจ เพราะทราบกันดว่ีา

ในหนึง่ปีจะมแีค่ครัง้เดยีว ใหท้่านซมึซาบความสวยงามผ่านธรรมชาตอิันงดงาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านสู่ ภูเขาไก่ทอง เป็นหนึง่ในจุดถ่ายรูป ทีด่ทีี่สุด ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปดว้ยเหล่าดอกไม ้นานาพันธ์ ในบรรยากาศ

ของชนบทอันสดชืน่ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีผู่ค้นตามเมืองใหญ่มักจะมาเยี่ยมเยือน ชาวบา้นส่วนมาก จะมอีาชพีที่เกีย่วขอ้ง

กับดอกไมเ้สมอ เช่นการท าไร่ดอกเรพซดี ท่านสามารถท าความสนทิสนมกับชาวบา้นไดอ้ย่างเป็นกันเอง ผ่านการสนทนา

และช่วยอุดหนุนสนิคา้พืน้บา้น เล็กๆ นอ้ยๆ       ระหว่างทางน าท่านแวะ ชมววิทุ่งดอกมัสตารด์ สเีหลือง ชมทัศนยีภาพของ

ทุ่งมัสตารด์กวา้งใหญ่ตระกานตาซึง่อยู่เบื้องล่างที่เต็มไปดว้ยเนินเขานอ้ยใหญ่ ยอดแหลมของเทือกเขาสูงตระหง่านเป็น

ฉากหลัง กว่า 10 ยอดที่อบอวลดว้ยทะเลหมอกขาวหนาเห็นแลว้เหมือนไดย้ืนอยู่บนสรวงสวรรค์ ใหท้่านไดอ้ิม่เอมกับ

ทัศนยีภาพ  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซอืจง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SHI ZONG DI HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมอืงซอืจง-เมอืงหยวนหยาง -จุดชมววิปากเสอื-ชมพระอาทติยต์ก 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองหยวนหยาง (ระยะทางจากเมอืงเจี้ยนสุ่ยประมาณ 120 ก.ม. หรอืห่างจากเมืองคุนหมิง

ประมาณ 400 ก.ม.) ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองชาวฮานี และอีแ๋ห่งหงเหอ พื้นทีป่ระมาณ 2,000 ตร.กม. เป็นเขตภูเขา 

ประชากรประมาณ 3.7 แสนคน กว่า 88 % เป็นชนเผ่า เช่นอี๋ แมว้ เยา้ ไต และฮาน ี(อาข่า) ดว้ยทีตั่ง้ของหยวนหยางเป็น

เขตภูเขา พื้นที่เพาะปลูกและวิถีชีวิตของเกษตรกร ด าเนินกันไปตามสภาพของพื้นที่  ท านาขั ้นบันไดกันมากว่าพันปี 

ถ่ายทอดวิถชีวีิตจากรุ่นสูรุ่นจนเป็นวัฒนธรรมของตนเอง นาขา้วที่นีจ่ะท าเพียงปีละครัง้โดยอาศัยน ้าฝนที่ตกลงมาและ และ

น ้าที่ถูกกักเก็บไวโ้ดยผืนป่าธรรมชาตแิละเมื่อถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ผนืนาเหล่านีก้็จะเต็มเป่ียมไปดว้ยน ้า ซึง่จะช่วยย่อยสลาย

ตอซงัตน้ขา้วใหย่้อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารของดิน เพื่อเตรยีมการเพาะปลูกขา้วทีจ่ะเริม่ตน้ในเดอืน มนีาคม และไปจบ

ลงดว้ยการเก็บเกี่ยวในเดือน ต.ค.-พ.ย. ของทุกปี ภาพของไร่นาขัน้บันไดขนาดใหญ่ ที่ปรากฏสู่ภายนอกนัน้ จงึบังเกิด

ความสวยงามแตกต่างกันไปในและช่วงเวลาของวัน และฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นยามเชา้ที่เมฆหมอกและควันไฟจากการ

ท าอาหารของชาวนาล่องลอยออ้ยอิงอยู่เหนือแปลงนาขา้ว, ภาพแสงแดด ตกกระทบกับผนืน ้าในนาขา้วส่องประกายสดใส, 

ภาพรุง้กนิน ้าพาดผ่าน หรอืแปลงนาขาวสเีขยีวคดเคีย้วไปมา เหมอืนงูเขยีวเลือ้ยเลีย้วกันไปมานับหมืน่นับแสนตัว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย น าท่านไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ เหล่าหูจุ่ย หรือ นาขัน้บันไดปากเสือโคร่ง ซึง่เป็นจุดชมวิวสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่
บรเิวณนีก้ว่า 3 พันไร่ ตระการตากับภาพทีป่รากฏแก่สายตาของท่าน มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่จนิตนาการ เช่น 
ภาพงูนับหมื่นตัวพากันเลือ้ยกันไปมา, ภาพเกลียวคลื่นที่ถาโถมเขาหาฝ่ัง …..อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพมุมกวา้งของไร่นา

ขัน้บันได ยามแสงอาทติยต์กกระทบในบรรยากาศยามเย็น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ SHENG CUN YUN TI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4 * 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
แปลงนาข ัน้บนัไดหยวนหยาง-นาข ัน้บนัไดโตอีซู้ ่-ชมพระอาทติยข์ ึน้-จุดชมววิป้าต๋า-

หยวนหยาง-คนุหมงิ-รา้นหยก-รา้นหมอนยางพารา 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านชมทวิทัศน์อีกมุมนึงของหยวนหยาง ที่ หมู่บา้นโตอ้ีซู่ พื้นที่ติดกับภูเขาใหญ่ 3 ดา้น เหมือนอ่าวขนาดใหญ่โดยมี
หมู่บา้นตัง้รายรอบภูเขา มองดูคลา้ยดอกเห็ดเล็กๆกระจายไปทั่ว ดว้ยสภาพพืน้ทีค่ลา้ยกับอ่าว ท าใหเ้ป็นจุดชมทะเลเมฆ 
และนาขัน้บันไดที่ดทีี่สุด อิสระถ่ายภาพและชื่นชมความงามยามแสงอาทติยย์ามเชา้ สาดส่องไปทั่วหุบเขา ปานประหนึ่ง
ภาพวาดของศลิปินอสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพความงามตามอัธยาศัย น าท่านชมววิ จุดชมววิป้าต๋า ถือเป็นอกีนอกีหนึ่งของนา
ขัน้บันไดทีม่คีวามสวยงาม    

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ อาหารกวางตุง้ 

 
เดนิทางกลับสู่ คุนหมงิ ใหท้่านไดช้มทัศนียภาพทีง่ดงาม ตลอดสองขา้งทาง จากนัน้แวะชม รา้นหยก ทีม่คุีณภาพและมี
ชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง หลังจากนัน้น าท่านสู่ 
รา้นยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สินคา้เพือ่สุขภาพ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สุก ีเ้ห็ด 

ทีพ่กั โรงแรม   LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

วนัทหีา้ของการเดนิทาง 
วดัหยวนทง-ชมดอกซากุระ-รา้นนวดฝ่าเทา้ –คนุหมงิ-กรงุเทพ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มี
สะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)
ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดิษฐานไว ้ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้  น า
ท่านสู่ย่านการคา้ของ เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ไดร้ับการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ 



 

อาหารพืน้เมือง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุนหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมอืงโบราณ ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยก่อน ส่วนกลางของ
ลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีตั่ง้ของวัดลามะ หรอืวัดธิเบต เมอืงโบราณ

กวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคุนหมงิที่มหีลากหลายชาตพิันธ์ แต่อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างกลมกลนื น าท่าน
ชมสวนซากุระ ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาเหยยีนทง ดา้นหลังวัดหยวนทง ใหท้่านอสิระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากุระ น าท่าน
เดนิทางสู่ รา้นบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาด
พเิศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือทีรู่จ้ักกันดีในชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เป็ดยา่งอ ีเ้หลยีง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.45 น. ออกเดนิทางกลับสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่8L801 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ.....................      

 

*หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้*  

 

 

 

   

คนุหมงิ ดอกซากรุะ นาข ัน้บนัไดหยวนหยาง ทุง่ดอกมสัตารด์   

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

วนัที ่ 04-08  มนีาคม 61 14,991 14,991 14,991 3,500 

วนัที ่05-09 มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่06-10 มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่07-11 มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่08-12 มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

วนัที ่09-13  มนีาคม 61 16,991 16,991 16,991 3,500 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที ่” 

**ราคานีส้ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่าทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของ

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นต่อรา้น 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000  บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคืนค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วันคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วันเก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3.  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   



 

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เท่านัน้  

 ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้่านละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายส่วนที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7.  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถท่านละ  200 หยวน/ท่าน/ทรปิ 

8.  ค่าธรรมเนยีมการยืน่ขอวีซา่เขา้ประเทศจนี (ธรรมดา 4 วันท าการ) 1,500 บาท   

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความ

ล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึ้น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาต๋ัวเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 



 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การ

จัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจาก

ท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุก 

      ครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสือ้ขาว หา้มใส่ชุดนักเรยีน นักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอื

รูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิี่ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทสุ่์มตรวจทุกวัน) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาติ 

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  



 

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการย ืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด  ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

5. สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช  ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอียงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยื่นท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เม ือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเย ีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารย ืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

 
**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  

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

ทีอ่ยูปั่จจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ่) 

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

......................................................รหัสไปรษณยี ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วันที่
..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบุความสัมพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรณุากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน้ี่  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 


