
 

แพ็คเกจทวัรจี์น  2 ท่าน ก็เดินทางได ้

เท่ียวสว่นตวัไมล่งรา้นรฐับาล  ราคาไมแ่พงอยา่งท่ีคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน  มกราคม – มิถุนายน 2562 
วันที่แรก        (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง –  เมืองถางเตีย้น – ไร่สตรอว์เบอร์รี – แผ่นดินสีแดงตงชวน   

 
** ทางบริษัทแนะน าเที่ยวบินเช้า จงึเหมาะสมกับรายการนี ้** 

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

หลงัผา่นตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสมัภาระสูด้่านนอก พบไกด์ท้องถ่ิน สงัเกตป้าย GRAND TOUR   
  เดินทางสู ่ เมืองถางเตีย้น ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพท่ีงดงามตลอดสองข้าง

ทาง จากนัน้นําทา่นแวะชม ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น ท่ี ไร่สตรอว์

เบอร์รี เดินเท่ียวชม ถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมทัง้เก็บผลสดกินกนัให้หนําใจ  
บา่ย ชม แผ่นดินสีแดงตงชวน  เป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนและนาขัน้บนัไดท่ีกว้าง

สุดสายตา ผิวดินของภูเขาบริเวณนีมี้ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆท่ีอุดม
สมบูรณ์ เม่ือเจอออกซิเจนได้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนักลายเป็นสแีดง ตดัยามท่ีดินสีแดงตงชวนกับพืชพนัธ์ุ
ท่ีชาวบ้านปลกูเปลีย่นไปตามฤดกูาล มีทัง้สเีหลอืง ขาว เขียว ส้ม สลบักัน และเม่ือกระทบกับแสงแดดเป็น
ภาพท่ีงดงามมากๆ ยงัเป็นดินแดนบริสทุธ์ิท่ีรู้จักกันในหมู่นกัถ่ายรูปจีนและชาวต่างชาติต่างยกย่องให้เป็น
จุดท่ีมีภมิูทศัน์สวยงามท่ีสดุอีกแหง่ของประเทศจีน   

 
 



 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักที่ถางเตีย้น WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง     (2)  ภเูขาหิมะเจีย้วจือ – เมืองเซียนเวย 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นออกเดินทางสู ่ภเูขาหิมะเจีย้วจือ แหลง่ทอ่งเท่ียวแห่งใหม่   คําว่า เจีย้วจือ ในภาษาจีนหมายถึง
เกีย้ว เพราะรูปร่างภูเขาเหมือนเกีย้วจีน  นําท่านนัง่กระเช้าขึน้สูด้่านบนของภูเขา ท่ีระดบัความสงู 4,223 
เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมมีหิมะปกคลุมทัง้ภูเขา   
ระหวา่งทางทา่นจะได้พบสิง่มหศัจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะท่ีเกาะบนต้นไม้ และนํา้ตกบนหน้าผาท่ีจับตวั
เป็นนํา้แข็ง ลําธารรูปทรงต่าง ๆ เป็นต้น ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม -กันยายน 
ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังมากกวา่ 30 ชนิด โดยเฉพาะกุหลาบพนัปีนบัหม่ืนต้นทยอยบาน
ตัง้แตเ่ชิงเขาถึงยอดเขา  

บา่ย  นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเซียนเวย  
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักเซียนเวย Mei Huan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    (3) เมืองผานโจว – ผ่านชม สะพานสูงเป่ยผานเจียง–อุทยานภเูขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผานโจว ระหว่างทางผ่านชม 
สะพานสูงเป่ยผานเจียง เป็นสะพานขึงแห่งหนึ่งใน
ประเทศจีน เปิดใช้ในปลายปี ค.ศ. 2016 ได้ช่ือว่าเป็น
สะพานขึงท่ีมีความสูงท่ีสุดในโลก  ด้วยความสูง 565 
เมตร  สะพานเป่ยผานเจียง มีความยาว 1.328 กิโลเมตร 
มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ตวัสะพานมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87#%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99#%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E


สายเคเบิลขงึโยงกบัหอคอย 2 หอ ทําหน้าท่ีพยงุสะพาน โดยมีคา่ความเบี่ยงเบน 5 มิ ลลเิมตร เช่ือมระหวา่ง
เมืองซว่นเหวย่ ในมณฑลยนูนาน กบัเมืองฉยุเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวนัตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยใน
การยน่ระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 ชัว่โมง 

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานบึงแห่งชาติภเูขาเหนียงเหนียงซาน   
 
 
 
 
 
 
 

นําเป็นสิง่ท่ีเกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพนัปี ประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน นํา้ตก สะพานธรรมชาติ 
หนองบงึ พืชมอส พชืไม้พุม่ ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแหง่ชาติใหญ่ท่ีสดุในตอนใต้ของจีน สงูจาก
ระดบันํา้ทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กวา่ 30,000 ไร่ ชมสะพานสวรรค์ เกิดจากการเคลือ่นตวัของเปลอืก
โลก ทําให้เกิดหลมุขนาดใหญ่ มีความยาวกวา่ 100เมตร ลกึ 70 เมตร มองดแูล้วเหมือนสะพานท่ีเช่ือม
ระหวา่งสองภเูขา จากนัน้นําทา่นขึน้ชม แกรนด์แคนยอนแม่น า้ล่ิวเชอเหอ ท่ีสวยวิจิตระการตาอยา่งยิ่ง 
ชมหน้าผาท่ีสงูถึง 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหม่ืนนบัลกู และสะพานหลมุฟ้า
ธรรมชาติท่ีมหศัจรรย์ นําทา่นนมสัการเจ้าแม่กวนอิม ภายใน ถ า้เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสริิมงคล นํา
ทา่น ล่องเรือล าน า้เจียงหยวน ซึง่มีภเูขาหินปนูขนาบอยูส่องฝากฝ่ัง เป็นภมิูทศัน์อนันา่งดงาม และ
มหศัจรรย์  
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักผานโจว TAO YUAN 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 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7


 
 
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) 23,900 บาท  2,800บาท  
4 ท่าน ( ใช้รถ 7ที่น่ัง) 16,900 บาท  2,800บาท 
6 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 14,900 บาท  2,800บาท 
8 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 11,900 บาท  2,800บาท 
10 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 10,900 บาท  2,800บาท 

 
 

ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 

TG612 
TG613 

เร่ิมต้น 
บาท 

MU2584 
MU2583 

เร่ิมต้น 
บาท 

SC8886 
SC8885 

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 



 


