
 

 

รหัสทัวร SSH1902116 
ทัวรจีน คุนหมิง ขนมไขปลา 6 วัน 5 คืน (MU) 
เมืองโบราณตาหล่ี  ผานชมเจดียสามองค  โคงแรกแมน้ําแยงซี  เมืองโบราณแชงกรีลา   
วัดลามะซงจานหลิง  ชองแคบเสือกระโดด  สระน้ํามังกรดํา  เมืองโบรณล่ีเจียง   
ภูเขาหิมะมังกรหยก   สะพานแกวล่ีเจียง  หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน  วัดหยวนทง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองฉูสง 
13.00 น.          คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( 

ระหวางประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA 
EASTERN AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน 

15.55 น.         เหนิฟ�าสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
เท่ียวบินที่ MU 742  
   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
19.35 น.         เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเปน

เมืองที่ใหญท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ไดสมญานามวา “ นครแหงฤดูใบไมผลิ   หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  หมายเหตุ : กรณีที่เท่ียวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอ่ืนใดทําใหจัด

อาหารที่ภัตตาคารไมทัน จะจัดอาหารเปนชุด ใหแทน         
    หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองฉูสง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ช่ัวโมง)  ต้ังอยูระหวางเมืองคุนหมิงกลับเมืองตาล่ี ซึ่งเมืองฉูสงเปนเมืองหลักของ
เขตปกครองตนเองชนชาติอ๋ีฉูสง จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก  พักที่ XIN YUN 
HUA JIUDIAN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

 
วันที่สอง  ฉูสง–ตาหล่ี–เมืองโบราณตาหล่ี-ผานชมเจดียสามองค-จงเต้ียน-โคงแรกแมน้ํา
แยงซี-เมืองโบราณ-แชงกรีลา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เขตปกครอง
ตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไห
กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร  นําทานชม เมืองโบราณแหงตาหล่ี สัมผัส

บรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไทเหอ อันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณ
นานเจา   
นําทาน ผานชมเจดียสามองค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาหล่ีท่ีโดดเดนงดงาม
อยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน “ แชงกรีลา ” (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  
ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขต
หนาซี ของเมืองล่ีเจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง    สถานท่ีแหงน้ีจึง
ไดช่ือวา  “ ดินแดนแหงความฝน ”   ระหวางทางทานจะไดชม  โคงแรกแมน้ําแยง
ซี  เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมา
กระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิด
เปน  “ โคงแรกแมน้ําแยงซี ” ข้ึน จากน้ันเดินทางสู เมืองโบราณแชงกรีลา เปน

ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไป
ดวยรานคาของคนพ้ืนเมืองและรานขายสินคาที่ระลึกมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
     พักที่ MAO YUAN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่สาม วัดลามะซงจานหลิง-ชองแคบเสือกระโดด-จงเต้ียน-ล่ีเจียง-สระน้ํามังกรดํา-
เมืองโบราณล่ีเจียง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง สรางข้ึนในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มี
อายุเกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางข้ึนโดยดะ
ไลลามะองคท่ี 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมท้ังรูปปم�นทองสัมฤทธิ์ท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุด  



 

 

 
จากน้ันนําทานชม ชองแคบเสือกระโดด ซึ่งเปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง 
(แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบที่มีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงท่ีแคบที่สุดประมาณ 30 เมตร  
 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองล่ีเจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เปนเมืองซึ่ง

ต้ังอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เปนถ่ินที่อยูของชาวหนาซี  นําทานเดินทางสู 
สระมังกรดํา ชมความงดงามของอุทยานที่กวางใหญ และน้ําในบึงที่ใสสะอาดมาก
จนสามารถสะทอนภาพทิวทัศนของภูเขาหิมะใหเห็นไดอยางชัดเจน จากน้ันนําทาน
ชม เมืองโบราณล่ีเจียง  ชมเมืองโบราณของชาวหนาซี มีอายุยอนหลังไปถึง
ราชวงศหยวนกวา 800 ป ไดรับประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปน “ เมืองมรดก
โลก ”  

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...สุก้ีปลาแซลมอน 
    พักที่ JIN DAO HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่ส่ี         ภูเขาหิมะมังกรหยก (น่ังกระเชาใหญ) – IMPRESSION LIJIANG (โชวจางอว้ี
โหมว)-สะพานแกวล่ีเจียง-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน “ไป�สุยเหอ” (รวมรถราง)-ล่ีเจียง-ตาหล่ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เกาล่ีเจียง เปนภูเขาสูงท่ีต้ังตระหงาน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป จากน้ันนํา



 

 

ทาน โดยสารกระเชาไฟฟ�า (กระเชาใหญ) ข้ึนสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกร
หยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและย่ิงใหญ
ของภูเขาแหงน้ี  
 

 
จากน้ันนําทานชม  IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับช่ือกองโลก  จางอว้ี โหมว 
ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง 
ใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต  
***โปรดทราบ !!  โชว IMPRESSION LIJIANG หากมีการปดการแสดงในวัน
น้ันๆ หรือปดการแสดงในชวงฤดูหนาว ไมวาจะดวยกรณีใดๆทําใหเขาชมไมได ผู
จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวพ้ืนเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) 
แทนใหเทาน้ัน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆ
ท้ังส้ิน***  



 

 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู สะพานแกวล่ีเจียง  สะพานน้ีอยูบนหุบเขา  หุบเขาลึกที่ทรุดตัว

ลงในระหวางการเคล่ือนยายของอาคารโลกในชวงยุคน้ําแข็งในไตรมาสท่ีส่ีของลาน
ปที่ผานมา สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใตหุบเขา 97 เมตร
ไดช่ือวาเปนสะพานแกวแขวน ที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูน
นาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับน้ําทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได 
16 ตัน  

 



 

 

  จากน้ันนําทานเท่ียวชม หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน “ไป�สุยเหอ”(รวมรถราง) เปนหุบ
เขาที่อยูทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นําทานชม ธารน้ําขาว หรือน้ําตก
ไป�สุย ธารน้ําท่ีเปนเชิงช้ันหินปูนสีขาว หลดหลั่นลามางดงาม ดุจจําลองความ
งดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน  

 
  จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  

เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซาน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักที่ WEN YUE DONG FANG HOTEL  หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันทีห่า              ตาหล่ี-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระชอปปم�งหางวอลมารทหรือถนนคนเดิน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  เมือง
เอกและเปนเมืองท่ีใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหาร
กวางตุง 

บาย นําทานนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดหยวนทง ซ่ึงเปน “วัดที่ใหญที่สุดในนครคุนห
มิง” มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 1,200 ป นําทานนมัสการ พระพุทธรูป
จําลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย   



 

 

 
จากน้ัน อิสระชอปปم�งหางวอลมารท หรือ ถนนคนเดิน ใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
ตางๆ ฝากญาติสนิท  มิตรสหายกอนกลับ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...สุก้ีเห็ด+น้ําจ้ิม
ไทยรสเด็ด 
 พักที่ PING HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่หก  สวนน้ําตก-คุนหมิง-กรุงเทพฯ  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานสู สวนน้ําตก Kunming Waterfall Park แลนดมารคใหมใจกลางเมือง
คุนหมิง ซ่ึงถือวาไดรับความนิยมอยางมากเม่ือไดเปดตัวข้ึน เพราะสวนสาธารณะ
แหงน้ีใชเวลาในการสรางกวา 3 ป ซ่ึงภายในสวนสาธารณะแหงน้ีก็มีไฮไลทที่
พลาดไมไดก็คือ น้ําตก และ ทะเลสาบที่มีถึง 2 แหง ถือวาเปนธรรมชาติท่ี
สรางสรรคดวยฝมือมนุษยที่ย่ิงใหญท่ีสุดอีกอยางหน่ึง สวนน้ําตกแหงน้ีมขีนาดใหญ 

มีความกวางกวา 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทําใหสวนสาธารณะ
แหงน้ีไดช่ือวาเปนน้ําตกฝมือมนุษยที่ยาวท่ีสุดของเอเชียเลยก็วาได 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารชุด MAC DONALD หรือ 
KFC ทานละ 1 ชุด   

13.15 น. บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
เที่ยวบินที ่MU741 

   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)                                             
14.55 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ......... 
 

********ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ******** 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน ณ 
วันที ่13 ก.ค. 62 เปนเงิน 4,400 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 8-13 สิงหาคม 2562 
(วันแม) 24,999 บาท 24,999 

บาท 
4,000 
บาท 

19,999 
บาท 

วันที่ 18-23 กันยายน 2562 
 **เพ่ิมพีเรียด** 23,999 บาท 23,999 

บาท 
4,000 
บาท 

19,999 
บาท 

วันที่ 16-21 ตุลาคม 2562 
 **เพ่ิมพีเรียด** 24,999 บาท 24,999 

บาท 
4,000 
บาท 

19,999 
บาท 

วันที่ 23-28 ตุลาคม 2562  
 (วันปยมหาราช) **เพ่ิมพี
เรียด** 

24,999 บาท 24,999 
บาท 

4,000 
บาท 

19,999 
บาท 

วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2562 
 **เพ่ิมพีเรียด** 24,999 บาท 24,999 

บาท 
4,000 
บาท 

19,999 
บาท 

วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 
2562 
 **เพ่ิมพีเรียด** 

24,999 บาท 24,999 
บาท 

4,000 
บาท 

19,999 
บาท 

วันที่ 4-9 ธันวาคม 2562 
(วันพอแหงชาติ)  **เพ่ิมพี
เรียด** 

24,999 บาท 24,999 
บาท 

4,000 
บาท 

19,999 
บาท 



 

 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม  จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอั 

8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทาน้ัน!!!  
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 



 

 

เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก

ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ

ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 
วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ินอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!!  



 

 

ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามย้ิม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว 
(หามใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเคร่ืองประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางท่ีช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับย่ืนวีซาที่ศูนยย่ืนวีซาจีนในวันย่ืนวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 



 

 

1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา

ใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย
ขาย) 

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการย่ืนวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

  
** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 



 

 

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

.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
......................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด     


