แพ็คเกจทัวร์จีน 2 ท่าน ก็เดินทางได้
เที่ยวส่วนตัวไม่ลงร้านรัฐบาล ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

กำหนดกำรเดินทำง เดินทำงได้ ทุกวัน 2563
วันที่แรก

...... น.

(1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ถำ้ จิ่วเซียง – ป่ ำหิน
** ทำงบริษัทแนะนำเที่ยวบินเช้ ำ จึงเหมำะสมกับรำยกำรนี ้ **
ถึง ท่ ำอำกำศยำนฉำงสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองคุนหมิง
หลังผ่านตรวจคนเข้ าเมือง รับกระเป๋ าสัมภาระสูด่ ้ านนอก พบไกด์ท้องถิ่น สังเกตป้าย GRAND TOUR
ท่านเดินทางสู่ จิ่วเซียง อยูห่ า่ งจากคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนาน 90 กิโลเมตร
ชมถำ้ จิ่วเซียง เป็ นถ ้ามหัศจรรย์ที่สวยงามมาก ถ ้านี ้เกิดจากการ
กัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็ นโพรงถ ้าขนาดยาว 3-4
กิโลเมตร ภายในถ ้ามีน ้าตก 2 สาย เรี ยกกันว่า น ้าตกผัวเมีย เป็ น
น ้าตกใหญ่และอยูก่ ลางระหว่างถ ้าเป็ นภาพที่สวยงามมากทางเข้ า
ประตู มีสงิ โตคูย่ ืนอยูห่ น้ าประตู พร้ อมกับโคมแดง จะมีแผนที่
เส้ นทางเดินของจิวเซียงด้ วยและมีคาเตือนต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย ถ ้าจิ่วเซียง เป็ นถ ้าหินงอกหินย้ อย
ที่สวยงามตระการตามาก ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูอ่ าเภอป่ าหิน
อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ
พักที่ป่ำหิน DAYS HOTEL&SUITE TONGCE ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง

(2) อุทยำนป่ ำหิน – เมืองถำงเตีย้ น – ไร่ สตรอว์ เบอร์ รี

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
นาท่านชมความงามและความมหัศจรรย์ของ“อุทยำนป่ ำหิน” (รวม รถแบบเตอรี่) ตื่นตาตื่นใจกับหินหลาก
ชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ชมหินรูปต่างๆ ที่มีมาตังแต่
้ โบราณกาลกว่า 200-300 ล้ านปี และนับได้ วา่ เป็ น “ ป่ าหินที่
ใหญ่ที่สดุ ของโลก ” ซึง่ สมัยก่อนเป็ นเพียงหินปูนที่อยูใ่ ต้ ผืนน ้า เมื่อ เวลาผ่านไปความเปลีย่ นแปลงทาง
ธรรมชาติ ได้ ทาให้ เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ ้นจึงกลายเป็ น “ ป่ าหิน ” ที่ผดุ ขึ ้นเหนือพื ้นดินและแทบไม่นา่
เชื่อเลยว่าการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมาจะสามารถทาให้ หินที่วา่ แกร่งแปรเปลีย่ นรูปร่างไป เส้ นทางที่ดู
วนเวียน และเร้ นลับประดุจเขาวงกตที่ดรู าวไม่สิ ้นสุด ชวนให้ นา่ ติดตามชมยิ่งนัก อาทิ หินนางคอย, เจ้ าแม่
กวนอิม, สระล้ างดาบ ฯลฯ

บ่ ำย เดินทางสู่ เมืองถำงเตีย้ น ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้ าง
ทาง จากนันน
้ าท่านแวะชม ชิมสตรอว์เบอร์ รีสดๆจากต้ น ที่ ไร่ สตรอว์ เบอร์
รี เดินเที่ยวชม ถ่ายรูปสวย ๆ พร้ อมทังเก็
้ บผลสดกินกันให้ หนาใจ
อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ
พักถำงเตีย้ น WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สำม (3) ภูเขำหิมะเจีย้ วจือ – แผ่ นดินสีแดงตงชวน
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
ชม ภูเขำหิมะเจีย้ วจือ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ คาว่า เจีย้ วจือ ในภาษาจีนหมายถึงเกี ้ยว เพราะรูปร่างภูเขา
เหมื อนเกี ย้ วจีน นาท่านนั่งกระเช้ าขึน้ สู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล
ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิ กายน - มี นาคมมี หิมะปกคลุมทังภู
้ เขา ระหว่างทางท่านจะได้ พบสิ่ง
มหัศจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะที่เกาะบนต้ นไม้ และน ้าตกบนหน้ าผาที่จบั ตัวเป็ นน ้าแข็ง ลาธารรูปทรงต่าง ๆ
เป็ นต้ น ในฤดูใบไม้ ผลิและฤดูร้อน ระหว่างเดือ นพฤษภาคม-กันยายน ดอกไม้ นานาพรรณ พร้ อ มที่จะบาน
สะพรั่งมากกว่า 30 ชนิด โดยเฉพาะกุหลาบพันปี นับหมื่นต้ นทยอยบานตังแต่
้ เชิงเขาถึงยอดเขา

บ่ ำย

วันที่ส่ ี
เช้ ำ

........ น.
........ น.

นาท่านเดิน ทางสู่ เมื องตงซวน เมื อ งแห่งแผ่น ดินสีแดง
เป็ นเมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่เต็มไปด้ วย
ธรรมชาติ ให้ ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศที่แสนสวยบนเขา
พร้ อมเก็บภาพอันสวยสดงดงาม นาท่านเที่ยวชม แผ่ นดิน
สีแดงตงชวน เป็ นทิวเขาสลับซับซ้ อนและนาขันบั
้ นไดที่
กว้ างสุดสายตา ผิวดินของภูเขาบริ เวณนี ้มีธาตุเหล็ก และ
แร่ ธาตุอื่ นๆที่อุดมสมบูรณ์ เมื่ อเจอออกซิเจนได้ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็ นสีแดง เมื่ อกระทบกับ
แสงแดดเป็ นภาพที่งดงามมากๆ ตงชวนยังเป็ นดินแดนบริ สทุ ธิ์ที่ร้ ูจกั กันในหมู่นกั ถ่ายรู ปจีนและชาวต่างชาติ
ต่างยกย่องให้ เป็ นจุดที่มีภมู ิทศั น์สวยงามที่สดุ อีกแห่งของประเทศจีน
อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ
พักถำงเตีย้ น WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
(4) คุนหมิง– กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม
เดินทางกลับคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใช้ เวลาประมาณ 3
ชัว่ โมง)
อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนคนเดินคุนหมิง
อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ
ได้ เวลำอันสมควร นำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ ………
ถึง ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร

อัตรำค่ ำบริกำร
รำยกำร

ค่ ำทัวร์
( ไม่ รวมตั๋ว-วีซ่ำจีน )

ค่ ำตั๋วเครื่องบิน

ค่ ำวีซ่ำจีน

2 ท่ ำน ( ใช้ รถ 7ที่น่ ัง)
4 ท่ ำน ( ใช้ รถ 7ที่น่ ัง)
6 ท่ ำน ( ใช้ รถ 17ที่น่ ัง)
8 ท่ ำน ( ใช้ รถ 17ที่น่ ัง)
10 ท่ ำน ( ใช้ รถ 17ที่น่ ัง)
TG
TG
MU
MU
SC
SC
ยื่นปกติ 4วันทำกำร

ผู้ใหญ่
(พัก 2 ท่ ำน/ห้ อง)
17,900 บำท
15,900 บำท
13,900 บำท
11,900 บำท
10,500 บำท

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,800บำท
2,800บำท
2,800บำท
2,800บำท
2,800บำท
เริ่มต้ น
บำท
เริ่มต้ น
บำท
เริ่มต้ น
บำท
1,650 บำท/ท่ ำน

 ค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่ารถทัศนาจร 4 วัน
 ค่าไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 ค่าน ้าเปล่า วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนีไ้ ม่ รวม  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น อัตรา 200หยวน/วัน/คณะ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว ( หนังสือเดินทางไทย )
 ค่าอาหารระหว่างวัน ( ไกด์พาไปภัตตาคารและสามารถแนะนาเมนูได้ )
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
อัตรำนีร้ วม

เอกสำรวีซ่ำ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัด
ภาพด้ วยกระดาษปกติ
3. ข้ อมูลส่วนส่วน ตามท้ ายรายการ
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน เมื่อส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,100
บาท

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั ้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
หมำยเหตุ
-บริษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ ทาประกันอุบตั เิ หตุให้ กบั
ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบ
-บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)NAME........................................................................SURNAME.....................................................
สถำนภำพ

 โสด

 แต่ งงำน

 หม้ ำย

 หย่ ำ

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส...........................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ ............................................. มือถือ....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์ บ้ำน...........................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………….................…………………………………..
ตำแหน่ งงำน ............................................ที่อยู่สถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ...................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ ำน)
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่

ไม่ เคย

 เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว

เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี .............................
ถึง วันที่...................................เดือน.............................ปี ............................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ ( ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. ชื่อ-สกุล ................................................................. ความสัมพันธ์.........................................โทร..............................
2 ชื่อ-สกุล ................................................................. ความสัมพันธ์.........................................โทร..............................หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิด
ควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033

