
 

 

รหัสทัวร JWT1903639 
ทัวรจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ เที่ยวดินแดนสแีดงตงชวน ถํ้าไซอ๋ิว 
สะพานแกว 5 วัน 2 คืน (SC) 
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ   ดินแดนตงชวน   ไรผลไมสตรอเบอร่ี   คุนหมิง   ถํ้าไซอ๋ิว 
(สะพานแกว+รวมสไลดเดอรขากลับ)   วัดหยวนทง 
 

 
 



 

 

 เมืองตงชวน ไดรับขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดส ีหรือ แผนดินสีแดง   
 ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ ถํ้าไซอิ๋ว 
 ทาความเสียวกับ สะพานแกว สูงกวา 20 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
 พิชิตความสูง 4,223 เมตร ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ สัมผัสความหนาวเย็นและหิมะ  
 สวนนํ้าตกคุนหมิง แลนดมารคแหงใหมของคุนหมิง ชมสวนผลไม 
 วัดหยวนทง วัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน 
 เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุง สุกี้เห็ด 
 โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวทุกคืน !!! 
 ลง 1 รานเทานั้น !!! 

 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ     
2 SC8886 (03.00-05.55) สนามบินคุนห

มิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+
กระเชา) 

   WANH TONG 4* 
หรือเทียบเทา 

3 เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน – ระหวางทางแวะ
ไรผลไมสตอเบอรี่ - คุนหมิง – ถํ ้าไซอิ ๋ว - 
สะพานแกว (รวมสไลดเดอรขากลับ) 

   YI SHANG 
HOTEL 4* หรือ

เทียบเทา 
4 รานบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ําตกคุนหมิง – 

ถนนคนเดิน - สนามบินคุนหมิง 
  

 
  

5 สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
SC8885 (01.15+1-01.40+1) 

    

 
 
 

การนัต ี
10 คนออก
เดนิทาง !!! 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจอง และขอ
ความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจาก หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง 
23.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก 

ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจาหนาที่ของทาง
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและชวยทานจัดการดานเอกสาร และสัมภาระในการ
การเดินทางจนเปนที่เรียบรอย 

 
วันที่ 2 สนามบินคุนหมิง – ภูเขาหิมะเจ้ียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) 
03.00 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Shandong Airlines เที่ยวบินที่ 
SC8886  
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง 

 เวลาที่จีนเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของทาน เพ่ือใหตรงตามเวลา
นัดหมาย 
เดินทางถึง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน 
คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงมี



 

 

ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และสิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติ
และภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
นําทานเดินทางสู เมืองลู เฉียน ที ่ตั ้งของภูเขาหิมะเจี้ยวจื ่อ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) อยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหวางการเดินทางทาน
สามารถชมวิวทิวทัศนไดตลอด 2 ขางทาง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (2) 
เดินทางสู ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา) แหลงทองเที่ยวแหลง
ใหม นําทานขึ้นรถประจําทางของทางอุทยาน (20 นาที) ตอดวยนั่งกระเชาขึ้นไป
ดานบน ใหทานไดเดินตอบนทางเดินไมที่ไดจัดวางไวอยางดี สูจุดที่เดนที่สุดในการ
ชมวิวทิวทัศนของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 
เมตร (เหนือระดับนํ้าทะเล) ในหนาหนาว ระหวางทางทานยังไดพบสิ่งมหัศจรรย
อีกมากมาย อาทิ สนตู เจียน หรือสนอาซาเรีย, นํ ้าของนํ ้าตกที่จับตัวเปน
นํ้าแข็ง, ลําธารรูปทรงตางๆ เปนตน ทําใหเห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม
พรรณนาไมได สวนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา 
ที่มีชื่อเรียกวา “สระนํ้าแหงสรวงสวรรค” ถาในฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน ดอกไม
นานาพรรณ พรอมที่จะบานสะพรั่งกวา 32 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันเดินทางเขาสูที่พัก ใหทุกทานพักผอนอยางอิสระตามอัธยาศัย 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร (3) เมนู สุกี้เห็ด 
ที่พัก  WANH TONG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 ดินแดนตงชวน – ไรผลไมสตรอเบอรี ่- คุนหมิง – ถํ้าไซอิ๋ว (สะพานแกว+รวม

สไลดเดอรขากลับ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

น ําท านเดินทางชม เม ืองตง
ชวน ดวยที่ตั้งอยู ในระดับความ
ส ู ง  1,800-2,600 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล อากาศเย็นสบาย 
ผืนดิน แหงน้ีอุดมสมบูรณไปดวย
แรธาตุตางๆ โดยเฉพาะแรเหล็ก
ที่มีอยูมาก ทําใหดินแถบตงชวน
เปนสีแดงอมนํ ้าตาล จึง เป นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ชมทิวทัศนอัน
งดงาม แผนดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเขม ตัดสลับกับ ดอกไมหลากสีสันใน
ทองทุงไรนา เกษตรกร ที่เพาะปลูกพืชไรแตกตางกันไปในแตละฤดู เมื่อมองไกลๆ 
หุบเขาและไรนาจะเต็มไปดวยสีสันตางๆนานาของ ดอกไมบานครอบคลุม ตั้งแต
ยอดเขาไลเลียงลงมาเปนชั้นๆ โอนเอนลอลมเลนเปนระลอกคลื่นสวยงามเหนือคํา
บรรยาย  
นําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวาง ทาง
ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามสองขางทาง ผานชมวิถีชีวิตของชนกลุมนอยที่ ปลูกพืช
เกษตรกรรมนานาชนิด ทุงไรอันกวางใหญ สวยงาม แวะชม ไรสตรอเบอรี่คุนหมิง 
ใหทุกทานเพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอร่ีสดๆจากไร 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (5)  



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ถํ้าไซอิ๋ว ตั้งอยูในเมืองคุนหมิง หางจากใจกลางเมืองใช
เวลาเพียง 30-40 นาทีถํ้านี้ในอดีตสมัยราชวงศหมิง ไดรับการขนามนามวา เปน
ถํ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายมีคาสตหินปูนงอกโดยธรรมชาติถําไซอิ๋วแบง
ออกเปนหลายหองโถง เชน ถํ ้าไซอิ๋ว ถํ ้ากวนอิม ทาความเสียวกับ สะพาน
แกว สูงกวา 20 เมตรจากระดับนํ้าทะเล นอกจากนี้ยังมีเครื่องเลน เชน สไลเดอร 
ไดเวลาอันสมควร นําทานสนุกกับการลงสไลเดอร ใชเวลาเพียง 1-2 นาทีก็
สามารถลงมารถดานลาง  
หมายเหตุ หากทานใดไมสะดวกลงสไลเดอรสามารถเดินลงไดตามปกติ แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืน คาใชจายใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากราคารวมอยูกับคาเขาถํ้า
อยูแลว 

 
จากน้ันเดินทางเขาสูที่พัก ใหทุกทานพักผอนอยางอิสระตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร (6) 
ที่พัก  YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา  
 
 



 

 

วันที่ 4 รานบัวหิมะ – วัดหยวนทง – น้ําตกคุนหมิง - ถนนคนเดิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทาน ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมดวย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเป�าฝู�
ถังผลิตยาท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองจีน  
จากนั้นนําทานสู วัดหยวนทง เปนวัด
เก  าแก ที่ ม ี อาย ุ ร  วม  1,200 ป   วั ด
หยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ ถังวัด
หยวนทงตั้งอยู ใจกลางเมืองคุนหมิง 
จ ุดเด นของวัดอย ู ท ี ่ อาคารต าง ๆ 
ภายในวัดจะสรางอยูบริเวณตีนเขา ซึ่ง
แตกตางไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสรางไวในที่สูง เชน บนยอดเขาหรือเนินเขา มี
การเลาขานกันวาแตเดิม วัดหยวนทง เปนเพียงศาลเจาแมกวนอิม ภายหลังจากที่
มีผูคนมากราบไหวมากขึ้นเร่ือย ๆ ศาลเจาจึงถูกสรางเปนวัดในเวลาตอมา 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร (8)  

จากนั้นนําทานชม ชม อุทยานนํ้าตกคุนหมิง ที่
สรางตั้งแตป ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลาน
หยวน(ประมาณ 5,500 ลานบาท) เพื่อนํานํ้า
แมนํ ้าหนิวหลันเจียงเขาสู ทะเลสาบเตียนฉือ 
น้ําตกกวาง 400 เมตร สูง 12.5 เมตร  
อิสระชอปปم�งที ่ถนนคนเดิน ที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุมประตูมาทอง
และซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จี จนเปนที่มาของช่ือถนนแหง
นี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ใน
ถนนยานการคาแหงนี้ เปนแหลงเสื ้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ 
รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเคร่ืองดื่ม รานอาหารพื้นเมือง และราน
ขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 5 สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ  
01.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air  
  เท่ียวบินที่ SC8885 

(ใชระยะเวลาในการบินประมาณ 2.25 ชม.) 
 
01.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
หมายเหตุ... การจําหนายสินคาประเภทขนม ของฝากของไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวรเปน
กิจกรรมสวนตัวที่ไมไดเกี่ยวของกับบริษัททัวรแตประการใด การอุดหนุนสินคาเปนไปตามความ
สมัครใจและความพึงพอใจของทาน  หากเกิดกรณีสินคาที่ไดรับไมตรงกับที่สั่งไว หรือจํานวน
สินคาไมตรงกับทีสั่ง หรือไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอไกดผูขายโดยตรง หรือผานหัวหนา
ทัวรเทาน้ัน  บริษัทฯ ไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ กับการจําหนายขนมบนรถของไกดและหัวหนาทัวร
ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินคาแทนไกดทองถิ่นในทุกกรณี 
 
เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา 
ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจงใหทราบกอนจองทุกครั้ง 
(มิฉะนั้นทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 



 

 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ พักหองละ 

2-3 ทาน 
ราคาเด็ก 2 – 12 ป พักเด่ียว  

จายเพ่ิม 
12 - 16 ธ.ค. 62 9,999.- 10,999.- 3,500 
13 - 17 ธ.ค. 62 9,999.- 10,999.- 3,500 
18 - 22 ธ.ค. 62 10,999.- 11,999.- 3,500 
19 - 23 ธ.ค. 62 10,999.- 11,999.- 3,500 
20 - 24 ธ.ค. 62 11,999.- 12,999.- 3,500 
25 - 29 ธ.ค. 62 12,999.- 13,999.- 3,500 
26 - 30 ธ.ค. 62 14,999.- 15,999.- 4,500 

28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 
29 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 
30 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 14,999.- 15,999.- 4,500 

1 - 5 ม.ค. 63 12,999.- 13,999.- 3,500 
3-7 ม.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
8-12 ม.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
9-13 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
10-14 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
15-19 ม.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
14-18 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
19-23 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
20-24 ก.พ. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
21-25 ก.พ. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
28 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 



 

 

4-8 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
5-9 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
6-10 มี.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
11-15 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
12-16 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
13-17 มี.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 
18-22 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
19-23 มี.ค. 63 11,999.- 12,999.- 3,500 
20-24 มี.ค. 63 10,999.- 11,999.- 3,500 

 
ราคานี้ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น คนละ 1,500 บาท/ทริป/ทาน 

สวนคาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 300 บาท/ทริป/ทาน (เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ) 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ นบัจากวันเดินทางกลับ) ราคาคนละ 4,000 บาท 
 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หองพักละ 2-3 ทาน (ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 

TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ 
TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป) 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามที่รายการระบุ 
 คาอาหารและเคร่ืองดืม่ตามที่รายการทัวรระบุ 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 

 กระเป�าเดินทางน้ําหนักตามที่สายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม 
 



 

 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซากรุป เขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (สงเอกสารมาที่บริษัท 5 

วันทําการกอนวันเดินทาง (กรณีที่ทางสถานทูตมีการปรับราคาคาวีซา ทางบริษัทขอ
ปรับเปลี่ยนคาวีซาตามประกาศการเปลี่ยนที่สถานทูตกําหนด) **กรุณาเผื่อเวลาในการ
สงเอกสารใหทางบริษัทจัดเตรียมเพ่ือย่ืนวีซาดวย** 

 กรณีตองการย่ืนวีซาเดี่ยว เขาประเทศจีน คาวีซา แบบย่ืนธรรมดา ทานละ 1,700 บาท 
(สงเอกสารมาที่บริษัท 10 วันทําการ กอนวันเดินทาง) // วีซาเดี่ยว แบบยื่นดวน ทาน
ละ 3,000 บาท (สงเอกสารมาที่บริษัท 5 วันทําการ ในการยื่นดวนใชเวลา 2 วัน แต
ทางบริษัท ตองการไดรับเอกสารลูกคากอน เพ่ือดําเนินการเตรียมเอกสารกอนการย่ืนวี
ซาจริง) ***กรุณาเผ่ือเวลาในการสงเอกสารใหกับทางบริษัทเพ่ือย่ืนวซีาดวย*** 

 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซัก

รีด ฯลฯ 
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิ่น และคนขับรถ 1,500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็ก

ชําระทิปเทาผูใหญ) 
 คาทิปของหัวหนาทัวรไทย 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทา

ผูใหญ) 
 คา VAT 7% หักภาษี ณ ที่จาย 3% ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทาง
บริษัทฯ จะออกใหภายหลัง  

 คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพ่ิม 1,500 บาท จากราคาคาทัวรปกต ิ
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด + คาวีซา (ภายใน 3 

วัน หลังจากทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 



 

 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน
หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน 

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 20 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
 
เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร   
1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 5,000.- บาท ขึ้นอยูกับ

โปรแกรมทัวรที่ทานเลือกจอง หากทานยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไม
สามารถคืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได 
โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรทั้ง
หมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทาน
สามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพิ่ม เชน คาวีซา
สําหรับผูท่ีมาแทนทาน และคาเปลี่ยนช่ือที่ตองจายใหกับสาการบิน 

3. เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทานไมสามรถเลื่อน
การเดินทางได หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรได การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากับการ
ยกเลิกทัวร ซึ่งทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรใหทานได 

 
เอกสารในการย่ืนวีซากรุป 
1. สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน (ตองชัดเจนเทานั้น ลูกคาไมตองสง

เลมพาสปอรตตัวจริงมา และตองถายใหติดทั้ง 2 หนา ดังตัวอยาง) 
2. สแกนรูปถาย 2 นิ ้ว ใหมีขนาดเทารูปจริง และชัดเจน สงใหทางบริษัทฯ เพื ่อใช

ประกอบการยื่นวีซา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซาเดี่ยว **(สําหรับทานที่ตองการย่ืนเด่ียว)** 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจคน
เขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม 
3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูป จํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว

เทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื ้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นค้ิว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัด
จัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 
4.  เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบ เพ่ือประโยชนของ
ตัวทานเอง)  
5.  กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
 เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

o สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบตัร (ใบเกิด) ตัว
จริง 



 

 

o สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
o สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
o กรณีช่ือไมตรงกับสติูบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 

 เดินทางพรอมญาต ิ 
o สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบตัร(ใบเกิด) ตัว

จริง 
o สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
o สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
o กรณีช่ือไมตรงกับสติูบตัร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
o ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางท่ีชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทาํงาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
5. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1) ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 

3 – 6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 

2) หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 
3) สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
4) กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา
ใหได 



 

 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได  
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล
เยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
8.  กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 
9.  เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 7-10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 
10.  โปรดทําความเขาใจ ศนูยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   
11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน
การทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจาก
บริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย 
 
กรณีคณะออกเดินทางได  

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 



 

 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ขอสงวนสิทธิ์ไมออกเดินทาง โดยทางบริษัท
จะแจงใหทราบ 2-3 สัปดาหกอนวันเดินทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติและ

อ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมคืนเงินคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการทัวรน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดรับ
การยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

7. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากทาน เฉพาะกรณีที่ทานไมสามารถ
ไปเขาชมรานจําหนายสินคาพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานหยก รานผา
ไหม รานใบชา และรานไขมุก ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวและสรางรายไดใหทองถิ่น



 

 

ขององคการทองเที่ยวทองถิ่น เพราะการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
บางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งมีผลทําใหคาทัวรที่ทานจายถูกลง  ดังนั้นหากทาน
ไมเขาชมรานใดรานหนึ่ง หรือทั้งหมดยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้น เนื่องทางทัวรไมไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมจากทาน  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร หรือเครื่องบินภายในประเทศลวงหนา กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ พรอมขอคํายืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิ
เชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หนังสือเดินทางทีไ่มสามารถใชเดินทางได  
 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ 

หากนับจากวันที่ตองใชเดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได 
ทานตองไปทําเลมใหมทันที 

 หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหนึ่งขาดหายหรือชํารุด เชน 
หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผูเดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือ
หมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลมหนังสือเดินทางขาดหาย
ทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหนึ่งในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได 
ลวนถือวาเปนหนังสือเดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได  

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไม
สามารถเดินทางตามกําหนดได  กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ 
ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดยเจาหนาที่จะคืนหนังสือ
เดินทางใหทานที่สนามบินในวันเดินทาง สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไป
สนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไม
หมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหา
ดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได 

 
 

 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
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 เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(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................. 

สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (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  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


