
 

 

รหัสทัวร SSH1903030 

ทัวรจีน คุนหมิง สุกี้โบราณ ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ 
3 วัน 2 คืน (MU) 
สวนน้ําตก   เมืองถางเต้ียน   ภูเขาหมิะเจี้ยวจื่อ   เมืองตงชวน   แผนดินสีแดง 

ตงชวน   ถํ้าไซอ๋ิว   สะพานแกว 5D   สไลดเดอรกระจก 
 

 



 

 

ขึ้นกระเชาชมความงามภูเขาหิมะ #ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ 
ถํ้าหินปูนแปลก #ถํ้าไซอิ๋ว 

เที่ยวตงชวน #เมืองภูเขาเจ็ดสี 
ทาทายความหวาดเสี่ยว #สะพานแกว 5D 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #สุกี้เห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด 

 
ตารางการเดินทาง 

 
วัน
ที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า พักที่ 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 
07.50-11.15) 
สวนน้ําตก-เมืองถางเต้ียน 

X X  

WANG TONG 
HOTEL 

หรือระดับเทียบเทา 
4 ดาว 

2 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเชา) - 
เมืองตงชวน-แผนดินสีแดง    

WANG TONG 
HOTEL 

หรือระดับเทียบเทา 
4 ดาว 

3 

ตงชวน-ถํ้าไซอ๋ิว-สะพานแกว 5D-
สไลดเดอรกระจก 

คุนหมิง-อิสระชอปปم�งหางวอลมาร
ทหรือถนนคนเดิน 
(MU2583 : 23.20-00.50+1) 

    

 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562             ราคา 8,899.-
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562                          ราคา 8,899.- 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 *วันรัฐธรรมนูญ*          ราคา 9,899.- 
วันที่ 23-25 ธนัวาคม 2562                  ราคา 8,899.- 
 

หมายเหตุ :  
 ไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุป ทานละ 1,500บาท หรือ คาวีซาจีนแบบเดี่ยว (4 วันทํา
การ) ทานละ 1,800บาท 

• เด็กอายุตั้งแต 2-18 ป เก็บคาทัวรเพ่ิม ทานละ 3,000 บาท 
• ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 1,800 บาท/ทริป/
ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 

  
โปรแกรมการเดินทาง 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง-สวนนํ้าตก-เมืองถางเตี้ยน 
05.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารขาออก (ระหวาง

ประเทศ) ช้ัน 4 ประต ู9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN 
AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

07.50 น. เหิรฟ�าสู เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN 
AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 2584 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง) 

11.15 น.    เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุย ประเทศจีน เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
และรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูภัตตาตาร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู สวนนํ้าตก Kunming Waterfall Park แลนดมารคใหมใจ
กลางเมืองคุนหมิง ซึ ่งถือวาไดรับความนิยมอยางมากเมื่อไดเปดตัวขึ้น เพราะ
สวนสาธารณะแหงนี้ใชเวลาในการสรางกวา 3 ป ซึ่งภายในสวนสาธารณะแหงนี้ก็
มีไฮไลทที่พลาดไมไดก็คือ น้ําตก และ ทะเลสาบที่มีถึง 2 แหง ถือวาเปนธรรมชาติ
ที่สรางสรรคดวยฝมือมนุษยที่ยิ่งใหญที่สุดอีกอยางหนึ่ง สวนนํ้าตกแหงนี้มีขนาด
ใหญ มีความกวางกวา 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทําให
สวนสาธารณะแหงนี้ไดชื่อวาเปนนํ้าตกฝมือมนุษยที่ยาวที่สุดของเอเชียเลยก็วาได  
จากนั้นทําทานเดินทางสู เมืองถางเตี้ยน เปนตําบลหนึ่งที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของ
เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน หางจากตัวเมืองคุนหมิงประมาณ 121 กิโลเมตร มี
พื้นท่ีประมาณ  212 ตารางกิโลเมตร   มีจํานวนประชากรประมาณ 44,609 คน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  สุกี้เห็ด+นํ้าจิ้มไทยรสเด็ด 
พักที่   WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา   
วันที่สอง  ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ (รวมกระเชา) - เมืองตงชวน-แผนดนิสีแดง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ นําทานน่ังรถของอุทยาน จากน้ันน่ังกระเชา
ขึ้นสูดานบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกวา 4,223 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ภูเขา
หิมะเจี้ยวจื่อนับเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนานซึ่งนอยคนจะรูจกั
และไดไปเยือน นําทานชมวิวทิวทัศนของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อซาน (เดือนเมษายน-
กรกฏาคม ชมดอกกุหลาบพันปและดอกตูเจวียน, เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ชม
น้ําตกและ ใบไมเปลี่ยนสี , เดือนธันวาคม -กุมภาพันธชมหิมะบนยอดเขา)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง) หรือที่

เรียกวา หงถูตี้แปลวา แผนดินสีแดง เปนอําเภอที่อยูในเขตปกครองของเมืองคุนห
มิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาที่
ดอกไมหลากหลายสี นานพันธุบาน ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสี
แดง ทําใหไดรับขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี จากนั้นนําทานชม แผนดินสีแดง 
ตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ในเขตพื้นที่ชนบทตงชวนพื้น
แผนดินที่เปนเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็กและแรธาตุอื่นๆ ใน
เน้ือดิน จึงทําใหพื้นท่ีบริเวณน้ีเปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกใน



 

 

บริเวณพื้นที่นี้อาทิ ขาวโอต พวกมันฝรั่ง และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกน้ี อีกทั้ง
ขนาดของตนที่แตกตางกันไป ก็ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดู
เก็บเกี่ยว  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
พักที่   WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา   
วันที่สาม  ตงชวน-ถํ้าไซอิ๋ว-สะพานแกว5D-สไลดเดอรกระจก -คุนหมิง-รานนวดเทา-

รานผาไหมอิสระชอปปم�งหางวอลมารทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู ถํ้าไซอิ๋ว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) อยูใกลเมือง
คุนหมิง ถํ้าแปลกในสมัยราชวงศหมิงเปนหินปูนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภายใน
ถํ้าแหงนี้มีหลากหลายมุมใหทานไดชม ประกอบไปดวยตัวละครเรื่องไซอิ๋ว และ
บริเวณสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ยังม ีสะพานแกว 5D สะพานแกวที่เชื่อมตอหุบเขา
ความยาว 250 เมตร กวาง 2 เมตร ความสูง 200 เมตรเปนสะพานแกวที่ยาว
ที่สุดในมณฑลยูนนาน และยังตกแตงเอฟเฟกซสามมิติแบบ 5D ใหทานไดเดินเลน
ถายภาพทาทายความหวาดเสียวตามอัธยาศัย พรอมอีกหนึ่งกิจกรรมใหทานได
สนุกสนานดวยการ เลนสไลดเดอรกระจก ยาว 1,500 เมตร สไลดผานทามกลาง
เขาใหทานไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิดเพลิดเพลินไปกับทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่ง
ใชเวลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมารถดานลางไดแลว 
หมายเหตุ : หากทานไมประสงคที่จะเดินสะพานแกวหรือเลนสไลเดอร 
สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แลวมาเจอกันที่จุดนัดพบ แตทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ ์ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั ้งสิ ้น (สะพานแกว และสไลเดอร เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่จําเปนตองตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยอยางสูงอยูตลอด
จากทางรัฐบาลจีน ดังน้ันหากสะพานแกวหรือสไลเดอร ไมเปดใหนักทองเที่ยว
เขาชม อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เปนอันรับทราบโดยทั่วกันวา 
เหตุผลเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเที่ยวทั้งสิ้น) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
บาย  นําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมือง

เอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู รานบัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และ



 

 

แมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนําทานเดินทางสู รานผาไหม ให
ทานไดเลือกชมซื ้อสินคาและผลิตภัณฑ ที ่ผลิตดวยผาไหม จากนั้นใหทานได 
อิสระชอปปم�งหางวอลมารท หรือ ถนนคนเดิน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ 
ฝากญาตสินิทมิตรสหายกอนกลับ ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบิน 

23.20 น. กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 
เที่ยวบินที่ MU 2583  
(บริการอาหารวางบนเคร่ือง) 

00.50+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 ขนาดของกรุปไซด จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 



 

 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานบัวหิมะ, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทาน
ทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 60-
90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน/ทาน/ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขทีห่นังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีทีท่านมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 
 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 

3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดนิทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตวัเดินทางแกผูเดินทางอีก
ครั้ง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

(พักหองละ  
2-3 ทาน) 

เด็ก 2-
18 ป  

พักเด่ียว 
(จาย
เพ่ิม) 

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562  8,899 8,899 3,000 
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562   8,899 8,899 3,000 
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 *วัน
รัฐธรรมนูญ*  9,899 9,899 3,000 

วันที่ 23-25 ธนัวาคม 2562   8,899 8,899 3,000 
 
อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 7 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 



 

 

5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคา

ทัวรนี้ เปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เปนเงิน 4,200 บาท (หากมีการ
เรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ทานตองชําระเพ่ิม)  

7. คาระวางนํ้าหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 23 กิโลกรัม และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ จํากัดไมเกิน 7 กิโลกรัม 

8. อุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ ่น ค ุ มครองในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 
 ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น ** 
หมายเหตุ : กรณีผูเดนิทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครอง

เพียง 50% ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน กรมธรรมไมรับ
คุมครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี 
 



 

 

3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 1,800 บาท/ทริป/ทาน 
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 

4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคาทัวร 
600 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

5. คาวีซากรุ ปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือ
เดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) หรือ คาวี
ซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรต
ไทย) 
หมายเหตุ  
 หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้ง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / ปกกิ่ง+

เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวีซากรุปได  หรือ ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจาย
ในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทํา
การ ทานละ 2,925 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการชําระคาบรกิาร 
 กรุณาชําระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีท่ําการจอง) 

เนื่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น *ถากรณี
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมด * 
(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงินแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนาพาสฯ พรอมรูปถาย แบบเต็มและเห็นชัดเจน สงภายใน 3 วัน หลังจาก
การชําระเงินคาทัวร 



 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 29-1 วันกอนเดินทาง  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บ

คาใชจายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทานั้น) 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

(ตองชัดเจนเทาน้ัน ลูกคาไมตองสงเลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา 
ดังตัวอยาง) 



 

 

 สแกนรูปถาย 2 นิ ้ว ใหมีขนาดเทารูปจริง และชัดเจน สงใหทางบริษัทฯ เพื ่อใช
ประกอบการยื่นวีซา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
  (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็น
ทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุด
นักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวน
สายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร  



 

 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

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

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัว
จริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1   ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2   หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ
  (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ :  

ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา** 
 
 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน    

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง 
เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   

    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพทบาน......................................... 
มือถือ........................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
…………………...…..........................................................................  
รหัสไปรษณีย .......................................โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................   
ถึง วันที่.....................เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................   
ถึง วันที่.....................เดือน...................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................... 
RELATION.........................................................TEL.......................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION.........................................................TEL..........................................................................  
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.............................................................. 
RELATION..........................................................TEL.........................................................................  
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรท ี่ท ํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 



 

 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 
0-2245-7033 
 
 
 
 
  
 
 


