
 

 
                       
 

กําหนดการเดนิทาง :  ออกเดนิทางชว่งสงกรานต ์2561 
 

 
วนัแรกของการเดนิทาง    พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

23.55  น.   พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูชิัน้ 4 ประตทูี ่6เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ Shandong Airline (SC) 

                โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

 

19,900.- 



 
วนัทีส่องของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ - คนุหมงิ - ซวนอยุ - เมอืงป๋ีเจ ีย๋ - สะพานผลู ี ่-สะพานเป๋ยผาน

เจยีง 

03.00  น.  ออกเดนิทางสูค่นุหมงิ โดยสายการบนิ Shandong Airline เทีย่วบนิที ่SC8886                                           

      (ใชเ้วลาบนิประมาณ2ช ัว่โมงเทา่น ัน้) มเีครือ่งดืม่บรกิาร แต ่* ไมม่อีาหารบนเครือ่ง 

05.55  น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิฉางสุย้เมอืง คนุหมงิ เมอืงหลวงของมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างทศิ 

ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน-กุย้โจวรมิทะเลสาบเตยีนฉือ มทีศันยีภาพทาง

ธรรมชาตทิีส่วยสดงดงาม และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อณุหภมูถิวัเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี ่16.5 องศา ไดช้ือ่

สมญานามวา่เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิหลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นรับประทาน

อาหารเชา้ 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบนิ 

 แลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวนอยุ เมอืงหมแูฮมทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของจนี  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสูเ่มอืงป๋ีเจีย๋ ระหวา่งทางผา่นชมสะพานผลูีเ่ปิดใชปี้ค.ศ.2015 ยาว1,040 เมตร สงูจากพืน้ 485 เมตร 

ชว่งระยะขา้มแมน่ ้า 628 เมตร เป็นสะพานใหญอ่นัดับ 4 ของจนี  

 

 

 

 

 

 

 

สว่นสะพานเป๋ยผานเจยีงยาว1341.1 เมตร สงู565 เมตร สงูอนัดับหนึง่ของจนี ชว่งระยะขา้มแมน่ ้า 720 เมตร 

อนัดับ 2 ของโลก เปิดใชเ้มือ่ส ิน้ปีค.ศ.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยระหวา่งการเดนิทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงาม 2 ขา้งทางไดต้ลอดเวลา 

 อาทเิชน่ นาขัน้บนัได , ทวิเขาหนิปนูทีส่ลับซบัซอ้น , หนา้ผาใหญ ่เป็นตน้ 

คํา่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 



 
 

พักที ่โรงแรม 4* เมอืงป๋ีเจีย๋ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ชมดอกกหุลาบพนัปี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

เทีย่วชม อทุยานกหุลาบพนัปี เป็นอทุยานดอกกหุลาบพันปีทีใ่หญท่ีส่ดุของจนี มเีนือ้ทีก่วา่ 600 ตาราง

กโิลเมตร มตีน้กหุลาบพันปีนา ๆ พันธุก์วา่ 60 ชนดิ ทีเ่กา่แกอ่ายมุากกวา่ 1 พันปี ตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคมถงึ

ปลายเดอืนเมษายนทกุปี จะจัด เทศกาลดอกกหุลาบพนัปี ขึน้ทนีี ่น่ังรถกอล็ฟเทีย่วชมดอกกหุลาบพันปี  

โซนผตูี ๋มทีัง้สแีดง ชมพ ูเหลอืง ขาวฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น่ังรถกอลฟ์ชมอทุยานกหุลาบพันปีโซนจนิโพ เพลดิเพลนิกบัดอกกหุลาบพันปีหลากหลายสสนัทีบ่านสะพร่ัง 

           พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ตามอธัยาศัย สมทควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง จือ่จนิ  

 

 

 

คํา่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร                                            



 
    

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 4* เมอืงจือ่จนิ  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง ถํา้จ ือ่จนิตง้ - เมอืงฉวจู ิง้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเทีย่วชม ถํา้จือ่จนิตง้ ซึง่เป็นถ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุและ สวยทีส่ดุของจนี ถ ้านี้

เกดิจากการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลก ประมาณ 5 แสนกวา่ปีกอ่น ซึง่ถ ้าแหง่นี้

ถกูคน้พบโดยบงัเอญิ เมือ่เดอืนเมษายนในปี ค.ศ.1980 ภายในถ ้า 

มเีนือ้ทีก่วา่ 7 แสน ตารางเมตร มหีนิงอกหนิยอ้ย ทีส่วยงามตระการตามากมาย

นับไมถ่ว้นจดุชมววิส าคญัๆ ม ี150 กวา่แหง่ อาทเิชน่ หอรับแขก , วัง

พระจันทร ์, ต าหนักอายวุัฒนะ , ป่าเจดยี ์, ยอดเขาแสนลกู และจดุอืน่ๆอกี

มากมาย  

ยกตัวอยา่ง ป่าเจดยี ์เกดิจาก หนิงอกนับรอ้ยๆที ่เรยีงเกดิขึน้ในบรเิวณเดยีวกนั

ท าใหด้เูหมอืนเป็นป่าของเจดยี ์นับไดว้า่เป็นสิง่มหศัจรรยท์ีน่่าตืน่ตาไมน่อ้ยเลยทเีดยีว  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฉวจูิง้ 

คํา่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

พักที ่โรงแรม 4* เมอืงฉูจิง้ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  ฉูจ ิง้ - คนุหมงิ - รา้นหยก  - รา้นยางพารา - ยา่นการคา้ - สนามบนิคนุหมงิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

  เดนิทางสูค่นุหมงิ เพลดิเพลนิกบัววิธรรมชาต ิและ วถิชีวีติชาวบา้นสองขา้งทาง 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ท าทา่นชมรา้นหยก ซึง่มณฑลยนูนานมพีรมแดนตดิกบัประเทศพมา่นับพันกโิลเมตร เลยเป้นตลาดคา้ขายหยก 

ทีส่ าคญัทีส่ดุของประเทศจนี และ ชมรา้น หมอนยางพารา หรอืรา้น ผา้ไหม จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ 

คํา่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนุหมงิ 



 
วนัทีห่กของการเดนิทาง    สนามบนิคนุหมงิ - กรงุเทพฯ 

00.55  น. เดนิทางสูก่รงุเทพฯสายการบนิโดยเทีย่วบนิที ่SC8885 

01.40  น.  ถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ..พรอ้มความประทับใจ 

******************************* 

อตัราคา่บรกิาร 2561 

อตัราคา่บรกิาร 2561 * ลกูคา้ผูใ้หญ ่30 ทา่นคอนเฟริม์ออกเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคา บาท/ทา่น พกัเดีย่วจา่ยเพิม่  บาท/ทา่น 

10-15 เม.ย.61 19,900 2,800 

11-16 เม.ย.61 19,900 2,800 

 ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกด+์คนขบั วนัละ 30 หยวน/วนั/คน  (คดิ 4 วนั)  

 
*ชําระคา่ทวัรจ์าํนวนเต็มเมือ่จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งชําระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ 

*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 
อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ(ไมม่หีอ้งพกั 3 ทา่น) 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

สาํคญั !!  
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่นเดนิทาง) 

หมายเหต ุในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอื ปฐเิสธวซีา่ 

ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทาํวซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 800 บาท ดว้ยตนเอง 
 

ประกาศเรือ่งวซีา่กรุป๊ เสน้ทางจนี !!!!! 

ผูท้ ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศดา้นลา่งนี ้ต ัง้แต ่1 มกราคม 2014  เป็นตน้มา  จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊

ของจนีได！้จะตอ้งยืน่วซีา่จนีประเภทยืน่เด ีย่วเทา่น ัน้ ! 

วซีา่เดีย่ว จา่ยเพิม่ทา่นละ +800 บาทจากราคาทวัร ์



 
1.ISRAEL   2. AFGHANISTAN    3.PAKISTAN    4.UZBEKISTAN   
5.TAJIKISTAN  6.TURKMENISTAN    7.IRAN    8. LRAP 
9.TURKEY   10. EGYPT    11. SAUDI ARABIA   12. SYRIA  
13. LEBANON  14. JORDAN    15. INDIA    16. SRI LANKA  
17. EI AND LEAH 18.LIBYA    19. SULTAN    20. NIGERIA 

 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรฐับาล ตามรายการทวัรน์ีค้อื หยก , รา้น
หมอนยางพารา (2 รา้น) ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยาก
เรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนลกูคา้ทกุทา่นเขา้ชม ทา่นสะดวกซือ้หรอืไม่
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ากทา่นไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้
รา้นรฐับาล หรอื ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเมือ่ถงึรา้นรฐับาล ทางบรษิทัมคีวามจําเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่น..เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น  
 
อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน (คดิ 4 วัน) 
 

หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิท ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บั
ทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 



 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


