
 

แพ็คเกจทวัรจี์น  2 ท่าน ก็เดินทางได ้

เท่ียวสว่นตวัไมล่งรา้นรฐับาล  ราคาไมแ่พงอยา่งท่ีคิด 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน  มกราคม – มิถุนายน 2562 

วันที่แรก        (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง –  ถ า้จิ่วเซียง    – ป่าหิน 

  
** ทางบริษัทแนะน าเที่ยวบินเช้า จงึเหมาะสมกับรายการนี ้** 

...... น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองคนุหมิง  

หลงัผา่นตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสมัภาระสูด้่านนอก พบไกด์ท้องถ่ิน สงัเกตป้าย GRAND TOUR   
ทา่นเดินทางสู ่จิ่วเซียง อยูห่า่งจากคนุหมิง เมืองหลวงของมณฑลยนูาน 90 กิโลเมตร  
ชมถ า้จิ่วเซียง    เป็นถํา้มหศัจรรย์ท่ีสวยงามมาก ถํา้นีเ้กิดจากการ
กดัเซาะของภเูขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถํา้ขนาดยาว 3-4 
กิโลเมตร ภายในถํา้มีนํา้ตก 2 สาย เรียกกนัวา่ นํา้ตกผวัเมีย เป็น
นํา้ตกใหญ่และอยูก่ลางระหวา่งถํา้เป็นภาพท่ีสวยงามมากทางเข้า
ประต ู มีสงิโตคูย่ืนอยูห่น้าประต ู พร้อมกบัโคมแดง จะมีแผนท่ี

เส้นทางเดินของจิวเซียงด้วยและมีคําเตือนตา่งๆเก่ียวกบัความปลอดภยั   ถํา้จ่ิวเซียง เป็นถํา้หินงอกหินย้อย
ท่ีสวยงามตระการตามาก ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูอํ่าเภอป่าหิน 

 อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 
พักที่ป่าหิน  DAYS HOTEL&SUITE TONGCE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 

วันที่สอง     (2)  อุทยานป่าหิน – เมืองถางเตีย้น – ไร่สตรอว์เบอร์รี 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําทา่นชมความงามและความมหศัจรรย์ของ“อุทยานป่าหิน” (รวม รถแบบเตอร่ี)  ต่ืนตาต่ืนใจกบัหินหลาก

ชนิดท่ีมีรูปร่างพิสดาร ชมหินรูปตา่งๆ ท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณกาลกวา่ 200-300 ล้านปี และนบัได้วา่เป็น  “ ป่าหินท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของโลก ” ซึง่สมยัก่อนเป็นเพียงหินปนูท่ีอยูใ่ต้ผืนนํา้ เม่ือ  เวลาผา่นไปความเปลีย่นแปลงทาง
ธรรมชาติ ได้ทําให้เปลอืกโลกเกิดการดนัตวัสงูขึน้จึงกลายเป็น “ ป่าหิน ” ท่ีผดุขึน้เหนือพืน้ดินและแทบไม่นา่
เช่ือเลยวา่การกดัเซาะของสายฝนท่ีตกลงมาจะสามารถทําให้หินท่ีวา่แกร่งแปรเปลีย่นรูปร่างไป เส้นทางท่ีดู

วนเวียน และเร้นลบัประดจุเขาวงกตท่ีดรูาวไม่สิน้สดุ ชวนให้นา่ติดตามชมยิ่งนกั อาทิ หินนางคอย, เจ้าแม่
กวนอิม, สระล้างดาบ ฯลฯ   
 
 

 
 
 
 
 

บ่าย เดินทางสู ่ เมืองถางเตีย้น ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพท่ีงดงามตลอดสองข้าง
ทาง จากนัน้นําทา่นแวะชม ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น ท่ี ไร่สตรอว์เบอร์
รี เดินเท่ียวชม ถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมทัง้เก็บผลสดกินกนัให้หนําใจ  
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักถางเตีย้น WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    (3) ภเูขาหิมะเจีย้วจือ – แผ่นดินสีแดงตงชวน   

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ชม ภเูขาหิมะเจีย้วจือ แหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่   คําวา่ เจีย้วจือ ในภาษาจีนหมายถึงเกีย้ว เพราะรูปร่างภูเขา
เหมือนเกีย้วจีน  นําท่านนัง่กระเช้าขึน้สู่ด้านบนของภูเขา ท่ีระดับความสงู 4,223 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 
ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมมีหิมะปกคลมุทัง้ภูเขา   ระหว่างทางท่านจะได้พบสิ่ง
มหศัจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะท่ีเกาะบนต้นไม้ และนํา้ตกบนหน้าผาท่ีจบัตวัเป็นนํา้แข็ง ลําธารรูปทรงต่าง ๆ 
เป็นต้น ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม -กันยายน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบาน
สะพร่ังมากกวา่ 30 ชนิด โดยเฉพาะกหุลาบพนัปีนบัหม่ืนต้นทยอยบานตัง้แตเ่ชิงเขาถึงยอดเขา  

 
 
 
 
 
 



 
 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน เมืองแห่งแผ่นดินสีแดง

เป็นเมืองชนบทท่ีมีความสงบ ความสวยงามท่ีเต็มไปด้วย
ธรรมชาติ ให้ท่านด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ีแสนสวยบนเขา
พร้อมเก็บภาพอนัสวยสดงดงาม นําทา่นเท่ียวชม แผ่นดิน
สีแดงตงชวน  เป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนและนาขัน้บนัไดท่ี
กว้างสดุสายตา ผิวดินของภูเขาบริเวณนีมี้ธาตุเหล็ก และ
แร่ธาตุอ่ืนๆท่ีอุดมสมบูรณ์ เม่ือเจอออกซิเจนได้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็นสีแดง เม่ือกระทบกับ
แสงแดดเป็นภาพท่ีงดงามมากๆ ตงชวนยงัเป็นดินแดนบริสทุธ์ิท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัถ่ายรูปจีนและชาวต่างชาติ
ตา่งยกยอ่งให้เป็นจุดท่ีมีภมิูทศัน์สวยงามท่ีสดุอีกแหง่ของประเทศจีน 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักถางเตีย้น WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี     (4)  คุนหมิง– กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เดินทางกลบัคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 
ชัว่โมง) 

  อิสระช้อปปิง้ถนนคนเดินคนุหมิง 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

   ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
........ น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ ……… 
........ น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ  

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราค่าบริการ       

   
อัตรานีร้วม   คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน (2ทา่น/ห้อง) 

  คา่รถทศันาจร 4 วนั 
  คา่ไกด์ท้องถ่ิน พดูภาษาไทย      

   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ   
 คา่นํา้เปลา่ วนัละ  1 ขวด/ทา่น   
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   อตัรา 200หยวน/วนั/คณะ                                        
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว ( หนงัสอืเดินทางไทย ) 
 คา่อาหารระหวา่งวนั ( ไกด์พาไปภตัตาคารและสามารถแนะนําเมนไูด้ ) 
 ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ผู้ใหญ่  
(พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 
ค่าทัวร์  

( ไม่รวมตั๋ว-วีซ่าจีน ) 
 

2 ท่าน ( ใช้รถ 7ที่น่ัง) 17,900 บาท  2,800บาท  
4 ท่าน ( ใช้รถ 7ที่น่ัง) 15,900 บาท  2,800บาท 
6 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 13,900 บาท  2,800บาท 
8 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 11,900 บาท  2,800บาท 
10 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 10,500 บาท  2,800บาท 

 
 

ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 

TG 
TG 

เร่ิมต้น 
บาท 

MU 
MU 

เร่ิมต้น 
บาท 

SC 
SC 

เร่ิมต้น 
บาท 

ค่าวีซ่าจีน ย่ืนปกติ 4วันท าการ 1,500 บาท/ท่าน 



 
 

เอกสารวีซ่า   

 1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน  

    และต้องมีหน้าวา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม       

 2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดั

ภาพด้วยกระดาษปกติ 

3.  ข้อมลูสว่นสว่น ตามท้ายรายการ 

 

 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  อัตราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

    ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,100 
บาท 
 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสทิธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอบุตัเิหตใุห้กบั
ลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึ่งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาท ิการนดัหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือ
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่

ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน            หม้าย            หย่า   

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  

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

รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................................. มือถือ.................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

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

รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………….................………………………………….. 

ต าแหน่งงาน ............................................ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศกึษา........................................................................... ........ 

................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................  

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกับ

ท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที่..................................เดือน.............................ปี.............................   

ถึง วันที่...................................เดือน.............................ปี............................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ ( ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ) 

1. ช่ือ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร.............................. 

2  ช่ือ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร..............................หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**  แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033 


