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ก าหนดเดินทาง : 16-23 มีนาคม 2564 
 
 
xx.xx  เวลานดัหมายแจง้ใหท้ราบในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนวนัเดินทางประมาณ 7 วนั) 
10.55น. เดินทางลัดฟ้าสู่นครคนุหมิง โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG612 

14.05น. ถึงสนามบิน นครคนุหมิง 
จากนัน้ น าท่านเดินทางไปเท่ียวชม พรอ้มอิสระเดินเล่นช็อปปิ้ง เมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณกวนตู ้ เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว ซ็อปปิ้ง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคนุหมิงทกุเพศทกุวยัจะ
มาเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ท่ีสรา้งขึน้มาเพื่อเป็น
การอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้น
ขายแบบจีนในสมยัก่อน ส่วนกลางของ
ลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบ
ทิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้ของวดัลามะ หรือวดัทิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็น
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคนุหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ ์แต่อยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสนัติ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นเมนพูิเศษ “ขนมจีนขา้มสะพาน” ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 4* พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันแรก     กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู ้                    (-/-/D) 
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**วนัพรุง่นีต้อ้งนอนในโรงแรมเล็กๆริมแม่น า้ โรงแรมไม่มีลิฟทด์งันัน้ท่านสามารถจดักระเป๋าเล็กๆในค ่าคืนนี ้
 
  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้เดินทางไปยงัสถานีรถไฟ 
**หมายเหตุ : การขึ้นรถไฟความเร็วสูงห้ามมิให้มีของมีคมใส่ในกระเป๋าเดินทาง-กระเป๋าเป้ เด็ดขาด เช่น  

กรรไกรตัดเล็บ / ไม้แคะหู / กรรไกรตัดกระดาษ / ที่โกนหนวด / มีดพับ / เข็มกลัด 
 กรุณาอย่าพกติดไปกับทริปนี ้เนื่องจากต้องน ากระเป๋าขึน้ภายในรถไฟขณะเดินทาง เจ้าหน้าที่จะ

สแกนกระเป๋าเมื่อพบจะยืดไว้ทั้งหมด 
09.25 น. เดินทางไปยงัเมืองกุย้โจวโดยรถไฟความเร็วสงู ขบวน G2114  *ทานของว่างบนรถไฟ 
13.00 น. เดินทางถึงกุย้โจว รถรบัน าท่านรบัประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคาร 

กุ้ยโจวเป็นมณฑลหน่ึงในกลุ่มสามเหล่ียมเศรษฐกิจฟ่านจซูานเจี่ยวหรือแม่น า้จเูจียง สามารถผลิตยาสบูได้
มากเป็นอนัดบั 2 รองจากมณฑลยนูนานและยงัมีชื่อเสียงในการผลิตเหลา้ “เหมาไถ” ซึ่งมีชื่อทัง้ในและ
ต่างประเทศ อีกทัง้มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียงคือน า้ตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu) ซึ่งเป็น
น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในจีน นอกจากนีกุ้ย้โจวยงัไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานน า้ของประเทศ 
เน่ืองจากมีแม่น า้อู่เจียงไหลผ่านทั่วทัง้มณฑล ทัง้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นทะเลถา่นหินทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องจีน เน่ืองจากมีปริมาณถา่นหินมากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ มณฑลกุย้โจวยงัมีทรพัยากร
สินแรม่ากกว่า 110 ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลมูิเนียม พลวงทองค า ถา่นหิน แมงกานีส และฟอสฟอรสั ทัง้
ยงัเป็นแหล่งผลิตออกไซดข์องโลหะท่ีหายาก คือ แกลเลียม และหินผลึกใส รวมทัง้เป็นแหล่งเหมืองทองอีก
ดว้ย  แมว้า่สภาพภมูิประเทศของมณฑลกุย้โจวจะไม่เอือ้ต่อการท าการเกษตร แต่ภาคเกษตรกรรมของกุย้
โจวถือว่ามีศกัยภาพมาก เน่ืองจากมีการพฒันาระบบชลประทานและการท าเกษตรกรรมแบบขัน้บนัไดมา
โดยตลอดโดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลิตใบยาสบูซึ่งสามารถผลิตไดม้ากเป็นอนัดบั 2 ของจีนรองจาก
มณฑลยนูนาน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ธัญพชื เมล็ดพืชใหน้ า้มนั ใบยาสบู ออ้ย ชา และ
ผลไม ้เป็นตน้ 

จากนัน้ เดินทางไปยงัเมืองโบราณเจิน้หย่วน (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร)   
บ่าย เดินทางถึงเมืองเจิน้หย่วน น าท่านเท่ียวชมวิวริมผ่ังแม่น ้าเมือง

เจิน้หยวน อยู่ในอ าเภอเหลยซาน เขตปกครองตนเองฯ เฉียนตง
หนาน ลกัษณะคลา้ยกบัเมืองโบราณตา้หล่ี มณฑลยนูนาน โดยตวั
เมืองโบราณถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยประตเูมืองโบราณ ทัง้ 4 ดา้น 
สะทอ้นถึงความเจริญรุง่เรืองในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี สภาพบา้นเรือน
มีทัง้ส่วนท่ีเป็นของเดิมและส่วนท่ีสรา้งขึน้ใหม่แต่ยงัคงมีมนตเ์สน่ห ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเขา้พกัท่ีโรงแรม 3* ในเมืองเก่าพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 **ทีพ่กัไม่มีลิฟท์ หวัหนา้ทวัร์และไกด์ทอ้งถิ่นจะช่วยเหลือแบ่งเบาใหท่้านเป็นอย่างดี 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านขึน้จดุชมวิวเพื่อ ชมวิวพาโนรามาของ
เมืองโบราณเจิน้หย่วน และเดิมชมบา้นเก่าแก่ต่างๆ ตามซอกซอย พรอ้มกบัชิมอาหารพืน้เมือง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วันที่สอง     คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-เมืองเก่าเจิน้หยวน    (B/L/D) 

วันท่ีสาม     เมืองโบราณเจิน้หย่วน- หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้ง   (B/L/D) 
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บ่าย เดินทางถึงหมู่บา้นชาวมง้ เสน้ทางเขา้ถนนเล็กๆในหมู่บา้น **ท่านตอ้งลากกระเป๋าเองประมาณ 200-300 
เมตร เพือ่เช็คอินเขา้สู่ทีพ่กั(ไม่มีลิฟท์) 

จากนัน้ น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปในหมบูา้น ท่านจะไดช้มบรรยากาศของหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวมง้ท่ีมีมาแต่โบราณ 
หมู่บา้นแห่งนีต้ัง้อยู่ท่ีเมืองซีเจียง เขตปกครองตนเองของชาวมง้ท่ีเขตเฉียนตงหนาน เป็นหมู่บา้นชาวมง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีนโดยมีแม่น า้ไป๋สุ่ยไหลพาดผ่านจึงท าให้
หมู่บา้นแห่งนีแ้บ่งเป็นสองฝ่ัง ฝ่ังหน่ึงจะเป็นถนนคนเดิน ส่วนอีกฝ่ัง
หน่ึงจะเป็นท่ีอยู่ของชาวบา้นและหอชมวิว ท่ีแห่งนีจ้ดัไดว้่าเป็น
แหล่งขอ้มลูชัน้ดีในการคน้หาประวติัศาสตรก์ว่าพนัปีของชาวมง้
เพราะชาวมง้ท่ีน่ีมีการเก็บรกัษาวฒันธรรมดัง้เดิมไวเ้ป็นอย่างดี จาก

รุน่สู่รุน่ ซึ่งชาวพืน้เมืองอาศยัอยูบ่ริเวณนีก้นัมาอย่างยาวนานหลาย
ศตวรรษ  หมู่บา้นชาวมง้จะมีภเูขาลอ้มรอบทัง้ส่ีดา้น บา้นเรือนตัง้
ลดหลั่นกนัไปตามไหล่เขาตวัหมู่บา้นอยู่ภายในแอ่งกระทะ  
ประชากรชาวมง้อาศยัท่ีว่างบริเวณเชิงเขาในการท าไรท่ านา 
กระจายไปออกไป ซึ่งเราจะสามารถเห็นนาขัน้บนัไดของชาวบา้น 
เล็กบา้งใหญ่บา้งระหว่างทาง หมู่บา้นแห่งนีย้งัไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้น
ท่ีมีนาขัน้บนัไดสวยท่ีสดุในประเทศจีนอีกแห่งหน่ึงดว้ยเหมือนกนั ส าหรบับา้นเรือนของชาวมง้แห่งนีก้็จะ
ปลกูสรา้งกนัเป็นหลงัเด่ียวๆ ใชไ้มเ้ป็นวสัดหุลกัในการก่อสรา้งมีใตถ้นุสงูยกดว้ยเสาหลกัส่ีดา้น คลา้ยๆกบั
บา้นในชนบทของเมืองไทย โดยชัน้ล่างท่ีติดกับผิวดินจะวางเครือ่งมือท าการเกษตร ชัน้สองก็จะแบ่งเป็น
หอ้งต่างๆ และท่ีพิเศษคือในแต่ละหอ้งจะตอ้งมีระเบียงยื่นออก เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อน จิบชา ชมววิ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ในหมู่บา้น  
จากนัน้ ชมววิกลางคืนของหมู่บา้น พกัผ่อนตามอธัยาศยั 3* ซีเจียง 
 

 
    
 
เชา้  น าท่านชมพระอาทิตยข์ึน้ จากนัน้รบัประทานอาหารเชา้แบบพืน้เมืองในหมู่บา้นมง้ และอิสระเดินเล่นใน

หมู่บา้นชาวมง้ 
11.00 น. ชมโชวข์องชาวมง้ภายในหมู่บา้นโบราณ การแสดงจะมีนกัแสดง

ทอ้งถิ่นใส่ชดุมง้ประจ าถิ่นเต็มยศสวยงามอลงัการ การแสดงมีทัง้
การรอ้งเพลงและเตน้ร  าเมื่อรวมเขา้กบัชดุท่ีประดบัประดา(จดัเต็ม)
ใหเ้ห็นถึงศิลปะทอ้งถิ่นแลว้ท าใหรู้สึ้กต่ืนตาน่าประทบัใจยิ่งนกั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั สไตลท์อ้งถิ่นท่ีไม่เหมือนใคร มี
ประเพณีการตอ้นรบัของชาวมง้ มีการขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ใหท่้าน
ทดลองด่ืมไวนท์อ้งถิ่น ( Home made) ท่ีมีวิธีการเสริฟท่ีไม่ธรรมดา 

บ่าย เดินทางไปยงัลานซากุระหมื่นไรผิ่งป้า อุทยานซากุระหมื่นไร ่ ท่ีตัง้
อยู่ริมทะลสาบหงเฟ่ิงบนเนินเขาสงูท่ีปลูกซากุระกวา้งใหญ่ไพศาล 
มีถนนตดัผ่านใจกลางลานซากุระท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดิน
ทางเขา้ชมไดอ้ย่างสะดวกสบาย อีกทัง้ววิริมสองขา้งทางท่ีมีทัง้ซากุระสีชมพอู่อนและสีโทนขาว สามารถ

วันท่ีสี่     ชมวิวพระอาทิตยข์ึน้- โชวช์าวม้ง-อุทยานซากุระผิงป้า   (B/L/D) 
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หยดุถ่ายรูปมมุต่างๆ ไดม้ากมาย ในช่วงท่ีดอกซากุระผลิบานนีจ้ะเป็นช่วงท่ีอากาศเย็นสบายไมร่อ้นและไม่
หนาวจนเกินไป อทุยานซากุระแห่งนีม้ีความกวา้งใหญ่ถึง 2.5
กิโลเมตร นอกจากซากุระแลว้ยงัมีการปลกูเมเปิล้แดง, แมกโนเลีย 
มีดอกเชอรี่กวา้งใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร ์ และมีดอกพีชมากกว่า 
3,000 เอเคอร ์ และดอกไมพ้รรณอื่นๆ อีกมากมาย ใหอ้ิสระท่าน
เท่ียวชมและถ่ายรูปอยา่งจใุจ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น เขา้พกัโรงแรม 3* 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  น าท่านเขา้สู่ลานซากุระอีกครัง้เพื่อเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเชา้ แสงยามเชา้สาด

สะทอ้นทะเลสาบหงเฟ่ิงท าใหไ้ดม้มุถ่ายรูปท่ีมีแสงสวยงามแตกต่างกนัออกไป ใหอ้ิสระท่านถ่ายรูป  ได้
เวลาสมควรน าท่านไปรบัประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัเขตอทุยานน า้ตกหวงกว่อซู่  (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
เย็น ถึงหวงกว่อซู่แลว้เขา้สู่ท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน 4* 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดินทางสู่ดา้นในอทุยานชม น ้าตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall) ตัง้อยู่ในเมือง  

กุย้หยางมณฑลกุย้โจว เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงของจีน หวงกว่อซู่เป็นน า้ตกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจีน
และใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ดว้ยความสงู 77.8 เมตร กวา้ง 101 เมตร และเป็นน า้ตกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สายน า้จากดา้นบนของน า้ตกจะไหลลงสู่สระซีหนิว (Xi Niu Tan) ดา้นล่างกระจายเป็นฟองใสตลอดทัง้ปี 
ดา้นหลงัม่านน า้ตกเป็นอโุมงคม์ีความยาวประมาณ 134 เมตร 
เรียกว่า “ชยุเหลียนตง” (Shuiliandong) แมว้่าน า้ตกหวงกั่วซุ่จะมี
ปริมาณน า้และขนาดนอ้ยกว่าหรือเล็กกว่า น า้ตกขนาดใหญ่ท่ีมี
ชื่อเสียงของโลกก็ตามแต่น า้ตกหวงกั่วซู่มีเอกลกัษณเ์ด่นอย่างหน่ึง
คือ นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปในถ า้ เพื่อชมน า้ตกจากดา้นหลงัได ้
ถ า้ท่ีอยู่ดา้นหลงัของน า้ตกนีจ้ะอยู่ระดบักลางๆ ของน า้ตก และมี
ความยาวกว่า100 เมตร มีลกัษณะคู่ขนานไปกบัน า้ตก ไม่เพียงแต่มองเห็นน า้ตกท่ีไหลเชี่ยวลงสู่พืน้ขา้งล่าง
เท่านัน้ แต่ยงัสามารถเอามือไปจบัน า้ตกอีกดว้ย นอกจากนี ้น า้ตกแห่งนี ้ยงัเป็นท่ีถ่ายท า ภาพยนตส์ุดฮิต ท่ี
ชื่อเร่ืองวา่ "ไซอิ๋ว" ซึ่งเป็นภาพยนตรท่ี์มีชื่อเสียงของประเทศจีน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 

วันที่ห้า     สวนซากุระช่วงเช้า-อุทยานน ้าตกหวงกว่อซู ่          (B/L/D) 

วันที่หก     น ้าตกหวงกว่อซู-่น ้าตกร้อยสาย-เมืองซิงอี ้          (B/L/D) 
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บ่าย เดินทางไปยงัเมืองซิงอี ้(เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านเสน้ทาง”น า้ตกแม่น า้รอ้ยสาย” 
เป็นเสน้ทางสดุคลาสสิคท่ีท่านจะไดเ้ห็นน า้ตกไหลลงมาจากหนา้ผา อยู่เป็นระยะๆ เป็นม่านน า้ตกท่ีมี
ระยะทางยาวไกลมาก ไม่แปลกใจเลยท่ีไดส้มญานามนีม้า ช่างสวยงามน่าประทบัใจจริงๆ 

  เมืองซิงอี ้ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลกุย้โจว ซึ่งทางท่ีภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ณ 
บริเวณเชื่อมต่อของมณฑลกุย้โจวเขตกวางสีและมณฑลยนูนาน   นอกจากนัน้แลว้ เมืองซิงอีย้งัถือว่าเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมาก
พอสมควร  เมอืงซิงอีม้ีภเูขาท่ีตัง้ตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลายแห่ง ในแหล่งท่องเท่ียวกว่า 40 
แห่ง ลว้นมีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีวิเศษตระการตา มีทรพัยากรการท่องเท่ียวหลากหลายท่ีรวมตวัอยู่ใน
บริเวณเดียวกนั อีกทัง้ตัง้อยู่ ณ จดุเชือ่มต่อของเสน้ทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลายสายของจีน  

เย็น เดินทางถึงเมืองซิงอี ้เขา้สู่ท่ีพกั รบัประทานอาหารเย็น พกัผ่อน 5* 
 

  

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เดินทางเขา้สู่หมู่บ้านเสีย้นาฮุย เป็นหมู่บา้นเล็กๆใกลก้บัอทุยานเขาหมื่นยอด 

หมู่บา้นแห่งนีม้ีบรรยากาศสบายๆ โดยมีภเูขานอ้ยใหญ่สลบัซบัซอ้นอยู่เต็มตลอดพืน้ท่ี ในวนันีเ้ราจะท า

กิจกรรมป่ันจกัรยานชมวิว ด่ืมด ่าบรรยากาศววิเทพของหมู่บา้นแห่งนี ้ นบัเป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ท าใหท้ริปนี้

เป็นทริปท่ีสดุเฟอรเ์ฟกตท์ าใหก้ารท่องเท่ียวเป็นวนัพกัผ่อนอย่าง

แทจ้ริง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่  อุทยานเขาหมืน่ยอด ชมวิวภเูขารูปปิรามิด

อนัยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นภาพพาโนรามาของภเูขาหินปนูรูปโดม รูป

กรวย รูปปิรามิด ท่ีปกลมุดว้ยป่าไมอ้นัอดุมสมบูรณ ์ แนวภเูขาหินปนูยาวเชื่อมต่อกนัสลบัซบัซอ้นแน่นขนดั

ไปสดุสายตา มองเห็นยอดเขาเรียงรายนบัพนันบัหมื่นยอดท่ามกลางไรน่าแม่น า้สลบักบัหมู่บา้นในท่ีราบ

ตีนเขา ภมูิประเทศสวยงามมหศัจรรยห์าชมไดย้ากนกั ดงัค ากล่าว

ของกวีจีนในสมยัราชวงศห์มิงท่ีว่า "ขา้ย า่ไปทั่วแผ่นดิน เห็นภเูขา

เล่ืองชื่อมาทกุแห่ง แต่ท่ีน่ีเป็นหน่ึงเดียว ท่ีขา้เห็นป่าแห่งยอดเขา"  

จากนัน้ เดินทางสู่เมืองฉีจิง้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เขา้สู่ท่ีพกั 5* 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัจากนัน้เดินทางไปยงัสนามบินคณุหมิง 

  **รบัประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน** 

วันที่แปด    เมืองฉจีิง้-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ                 (B/L/-)   
    

วันที่เจ็ด    เมืองซิงอี-้หมู่บ้านเสีย้นาฮุย-อุทยานเขาหม่ืนยอด-เมืองฉีจิง้              (B/L/D)   
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15.20    เหินฟ้าสู่สนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG613 

16.30  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 
 
อัตราค่าบริการ (บาท) กรุ๊ป 16 ท่านขึน้ไป  

ก าหนดเดนิทาง พัก 2 ท่านต่อหอ้ง พักเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

16-23 มีนาคม 2564 48,500.- 5,000.- 
  

อัตรานี้รวม 

- ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศและภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ-คนุหมิง-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม   

- ค่าพาหนะรบัส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

- ค่าที่พกัตามที่ระบุในโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) 
- อาหารมือ้หลกัตลอดการเดินทางตามที่ระบุในโปรแกรม 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศจีน 4 วันท าการ 

- ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท และค่าประกนัอบุตัิเหตุในจีน ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัขอ้จ ากัดท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัท
ประกนัชีวิต  

- น า้ดืม่ตลอดการเดินทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไม่รวมน า้ดื่มในหอ้งพกั) 
- มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นพดูภาษาไทย   

 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่ากระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กก./ท่าน ส่วนเกินกิโลกรมัละ 500 บาท 

- ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด 

- ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

- ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด ์ท้องถิ่น และคนขับรถ จ านวน 160 หยวน (ตลอดทริป) 
- ทิปหัวหน้าทัวร ์(ทั้งนี้จ านวนขึน้กับความพึงพอใจของท่าน) 

 

การจองที่นั่งและการช าระเงิน 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวนเงิน 20,000.- บาท ตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด  พรอ้มกบัแจง้ชื่อเป็นภาษาองักฤษ หรือส่งส าเนาพาสปอรต์มาทางแฟ็กซห์รือ
อีเมล 
*** ในกรณีที่ทา่นโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

 
การยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ   
    เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด **ยกเวน้ค่าตั๋วเครื่องบินที่ไดช้ าระและเรียกคืนไม่ได+้ค่าตั๋วรถไฟที่ไม่สามารถคืนเงินได ้
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 75% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการนัตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ    การควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย    การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่  ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ    เอกสาร เดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรง    แรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง 
หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก    ทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้  


