
 

 

รหัสทัวร B2B1902399 

ทัวรจีน คุนหมิง ภเูขาเจี้ยวจื่อ ตงชวน สะพานแกว ถํ้าไซอ๋ิว 4 วัน 3 คืน  [MU] 
แผนดินสีแดง      ภูเขาเจี้ยวจื่อ      ถํ้าไซอ๋ิว       
สะพานแกว        น่ังสไลดลงเขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

SUPER คุ้ม คุนหมงิ ภเูขาเจี �ยวจื�อ  ตงชวน สะพานแก้ว  ถํ �าไซอิ�ว 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม 2562  

เริ�มต้นเพียง 9,999.- 



 

 

 
 
  
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU2584 : 07.50-
11.40)-ตงชวน-แผนดินสีแดง 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P ประตู 7  
สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

07.50 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเท่ียวบินที่ MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดใน

มณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นที่
ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิง
ไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือ
หนาวจนเกินไปแลว ส่ิงที่มีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)(MU2584 : 07.50-11.40)-ตงชวน-แผน่ดินสแีดง 
วนัที� 2.  ตงชวน-ถ่างเตี �ยน-ภเูขาเจี �ยวจื�อ(รวมรถแบตเตอรี�+กระเช้า) 
วนัที� 3.  ถ่างเตี �ยน-คนุหมิง-ถํ �าไซอิ�ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ลงเขา)-ร้านบวัหิมะ-อิสระช้อปปิ�งตลาดกลางคืน 
วนัที� 4.  วดัหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนนํ �าตกคนุหมิง-ร้านหยก-ประตมู้าทองไก่หยก-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)

(MU2583:23.00-00.50) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน(ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  หรือที่เรียกวา หงถูตี้
แปลวา แผนดินสีแดง เปนอําเภอที่อยูในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาที่ดอกไมหลากหลายสี 
นานพันธุบาน ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดง  ทําใหไดรับขนานนาม
วา เมืองภูเขาเจ็ดสี นําทานชม แผนดินสีแดง ตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือ
ของคุนหมิง ในเขตพื้นที่ชนบท ตงชวนพื้นแผนดินที่เปนเน้ือดินสีแดงเกิดจากการ
ออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืนๆในเน้ือดิน จึงทําใหพ้ืนที่บริเวณน้ีเปนทัศนียภาพ
ที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่น้ีอาทิ ขาวโอต พวกมันฝรั่ง และอ่ืนๆ 
สีสันของพืชผักพวกน้ี อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป ก็ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม 
แปลกตา และเม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยว  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
      ที่พัก โรงแรม  HONGYTU HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 2 ตงชวน-ถางเต้ียน-ภูเขาเจ้ียวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 นําทานเดินทางสูเมืองถางเตี้ยน (ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) ใหทานไดชมทัศนียภาพที่
งดงาม ตลอดสองขางทาง  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
  
 นําทานเดินทางสู ภูเขาเจ้ียวจื่อ นําทานน่ังรถของอุทยาน จากน้ันน่ังกระเชาขึ้นสูดานบน

ของภูเขา ที่ระดับความสูงกวา 4,223 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ภูเขาเจี้ยวจื่อนับเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนาน  ใหทานไดสัมผัสธรรมชาติ และความ
สวยงาม   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  FENGYI  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 3 ถางเต้ียน-คุนหมิง-ถํ้าไซอิ๋ว-สะพานแกว(รวมสไลเดอรลงเขา)-รานบัวหิมะ-
อิสระชอปปم�งตลาดกลางคืน 

 เดินทางกลับสู คุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู ถํ้าไซอ๋ิว ตั้งอยูใน
เมืองคุนหมิง หางจากใจกลางเมืองใชเวลาเพียง 30-40 นาที ถํ้าน้ีในอดีตสมัยราชวงศห
มิง ไดรับการขนามนามวา เปนถํ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายมีคาสตหินปูนงอกโดย
ธรรมชาติ ถํ้าไซอ๋ิวแบงออกเปนหลายหองโถง เชน ถํ้าไซอิ๋ว ถํ้ากวนอิม นอกจากน้ียังมี
เครื่องเลน เชน สไลเดอร ฯลฯ ไดเวลาอันสมควร นําทานสนุกกับการลงสไลเดอร ใช
เวลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมารถดานลาง  

 หมายเหตุ หากทานใดไมสะดวกลงสไลเดอรสามารถเดินลงไดตามปกติ แตทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆท้ังสิ้น เน่ืองจากราคารวมอยูกับคาเขาถํ้าอยูแลว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ

สุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีม
เป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน จากน้ันอิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาตางๆ รวมถึงสินคาของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายกอนกลับ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  อาหารกวางตุง 
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 

• โชวนกยูง DYNAMIC YUNNAN  โชวพ้ืนเมืองของชาวยูนนาน ราคาทานละ 
300 หยวน 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมกับรายการไดที่เจาหนาที่และชําระเงิน
กับไกดทองถิ่น** 

ที่พัก โรงแรม  GAOYUAN MINGZHU  HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันที่ 4 วัดหยวนทง-รานผาไหม-สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานหยก-ประตูมาทองไกหยก-คุนห
มิง(สนามบินฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 



 

 

 

 
 

จากน้ันนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยู
ที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวา
พันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขามไปสู
ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให
อัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัดหยวนทงแหงน้ี แวะชม ผาไหม สินคาที่มีชื่อเสียงของ
จีน  จากน้ันนําคณะเขาชม นําทานสู สวนนํ้าตก ตั้งอยูทางเหนือของคุนหมิง เปน
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปดเมื่อไมนานมาน้ี  ถือเปนสถานที่ทองเที่ยวแหง
ใหมและเปนที่พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เปนสวนสาธารณะขนาด
ใหญที่ใชเวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษน้ัน ท่ีกวางถึง 
400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ที่สรางขึ้นดวยฝมือ
มนุษย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  สุกี้เห็ด 
 จากน้ันแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ 

กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง  จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่
ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีน
เรียกวาจินหมาและปم�จี จนเปนที่มาของชื่อถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุ
รวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบ
รนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมท้ังเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม 
รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

23.00 น. อําลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ MU2853 
00.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

  
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

อัตราคาบริการ : SUPER คุม คุนหมิง ภูเขาเจี้ยวจื่อ  ตงชวน สะพานแกว  ถํ้าไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน  โดยสาย
การบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันท่ี 03-06 ส.ค. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 14-17 ส.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 15-18 ส.ค 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 21-24 ส.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 05-08 ก.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 12-15 ก.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 18-21 ก.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- ไมรับจอย 



 

 

วันท่ี 16-19 ต.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 25-28 ต.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 30 ต.ค. -02 
พ.ย.62 

10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันท่ี 08-11 พ.ย. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 15-18 พ.ย. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 22-25 พ.ย. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 
62 

10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันท่ี 07-10 ธ.ค. 62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 14-17 ธ.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันท่ี 21-24 ธ.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไมรับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋ว
เครื่องบิน รวมวีซากรุป 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 



 

 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    เน่ืองจากทัวรเปนราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง

ตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน  หากทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมดแลว หากทานตองการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น และหากออกตั๋วไปแลวในกรณีที่
ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไมสามารถ
นํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินไดหรือไมสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + รูปถายเห็น
ใบหนาชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได  และตองสงเอกสารลวงหนา 
10 วันกอนเดินทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียก
เก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซา
เด่ียวผานศูนยรับยื่น    

         โปรดทราบ ผูที่มีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ท่ีเคยเดินทาง
ไปในประเทศ ดังตอไปน้ีตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทาน้ัน และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน
ทําการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเม
นิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   



 

 

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซา
จะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนาทัวร

ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 



 

 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  



 

 

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  

 
[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง  



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน  
กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
............................................................................................................................................................................................
............ 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................................................................................................................................
........... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
............................................................................................................................................................................................
............. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย



 

 

 

................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION......................................................................................................................................................................
.............. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION......................................................................................................................................................................
.............. 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


