
 

 

รหัสทัวร TG25 2000149 
ทัวรจีน คุนหมิง เสียงยิน ตาหลี ่PREMIUM KUNMING หัวใจยอดพยัคฆ  6D 5N (TG) 
เมืองตาหล่ี - ผานชมเจดียสามองค – เมืองเกาตาหลี่ – วดัเจาแมกวนอิม – โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง 
– ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเต้ียน - จงเต้ียน – วัดลามะซงจานหลิน – หุบเขาพระจันทรสีน้ํา
เงิน – ลี่เจียง – สระมังกรดํา – เมืองเกาลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – โชวจางอ้ีโหมว 
IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน – เมืองเสียงยิน - เมืองคุนหมิง – ชอปปم�งถนนคน
เดินหนานผิงเจี่ย  

 



 

 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 
TG612 BKK(กรุงเทพ) - KMG(คุนหมิง) 10.45 – 14.00 
TG613 KMG(คุนหมิง) - BKK(กรุงเทพ) 15.20 – 16.35 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 
 
DAY 1       กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง – เมืองเสียงยิน (-/-/ D) 
 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 2 เคาทเตอร สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : 
ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคน
เขาเมือง 

10.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิงฉางซุย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการ
บิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG612 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ** 

 
 
 
 
 
 



 

 

14.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุย ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเสียงยิน เมืองเล็กๆ ท่ีต้ังอยูระหวางเมืองคุนห
มิงและเมืองตาหลี ่

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   FEI LONG HOTEL, XIANGTUN  โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเทา   
 
DAY 2      เมืองตาหลี่ - ผานชมเจดียสามองค – เมืองเกาตาหลี่ – วัดเจาแมกวนอิม – โคงแรก

แมน้ําแยงซเีกียง – ชองแคบเสือกระโจน – เมืองเกาจงเตี้ยน (B/ L/ D) 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ เมืองที่เกาแกและมีประวติัศาสตรมาอยางยาวนาน 
เปนเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป� ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนานซึ่งเปนมณฑลชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจนี ต้ังอยูบนท่ีราบสูง
ระหวางเทือกเขาชางซานทางดานตะวันตก และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก เปน
ท่ีต้ังถิ่นฐานของชาวไป�และชาวอ้ีมาต้ังแตสมัยโบราณ ปจจุบันน้ี ตาหลี่เปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ ซึ่งดงึดูดนักทองเท่ียวท้ังจากในและตางประเทศ ตาหลี่เปนเมือง 
ทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดแหงหน่ึงของมณฑลยูนนาน โดยมช่ืีอเสียงมาจากแหลง
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร และถนนนานาชาติ ซึ่งมีทั้งอาหารแบบตะวันตก ดนตรีสากล 
และผูคนท่ีพูดภาษาอังกฤษ จึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวท้ังชาวจีนและชาว
ตางประเทศ ระหวางทางทานจะไดผานชม เจดียสามองค แหงวัดฉงเซ่ิน ซึ่งเปน
สัญลักษณแหงเมืองตาหลี่ ต้ังตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเช่ือวา
เจดียทัง้สามมีความศักด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจากเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1925 บานเร่ือน
ตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย ยกเวนเจดียสามองคน้ีที่ไมไดรับความเสียหายใดๆเลย ซึ่ง 

 



 

 

เจดียสามองคจะอยูหางไปทางเหนือของเมืองเกาตาหลี่ประมาณหน่ึงกิโลเมตร โดยเจดีย
ท้ังสามกอสรางดวยอิฐ องคใหญท่ีสุดและเปนองคประธาน 16 ช้ันอยูตรงกลาง มีรูปทรง
ส่ีเหลี่ยม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสรางอาณาจักรตาหลี่เมื่อประมาณ 1000 ป
ท่ีผานมา สวนเจดียอีกสององค สรางในสมัยราชวงศซอง นําทานเดินทางสู เมือง
เกาตาหลี ่ท่ีสรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แต
เมืองโบราณแหงน้ีก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ ทานจะเห็นประตูเมืองทัง้ดานใต
และดานเหนือท่ีมีสถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกที่มีบาน
โบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจดักระจาย มีถนนสายเกาแกทีตั่ดผานตัวเมือง
โบราณหน่ึงสาย ซึง่ทุกวันน้ีไดกลายเปนถนนยานการคาท่ีคึกคัก สองขางถนนเต็มไปดวย
รานคาตางๆ มีพอคาชาวไป�ที่แตงชุดประจําเผาขายสินคาพ้ืนเมืองตางๆ เชน หิน
ออนตาหลี่ ผาพ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน หรืออาหารทองถิ่นตางๆ ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางสู เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรี-ลา ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองห
นิงหลางซ่ึงอยูหางจากนครคนุหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดวยธรรมชาติท่ีงดงามของ
ป�าไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภาพท่ี
งดงาม สถานท่ีแหงน้ีจึงไดช่ือวา “ ดินแดนแหงความฝน ” ระหวางทางแวะชม โคงแรก
แมน้ําแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแมน้ําจินซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่
ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง 180 องศาไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแมน้ําอีกสายหน่ึงกลายเปนแมน้ําแยงซีเกียง 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึ่งเปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจาก
จินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบท่ีมีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 
30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบน้ีมีความแคบมาก จนทําใหเสือสามาร
กระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได จึงเปนที่มาของช่ือชองแคบเสือกระโจน ซึ่งท่ีตรงน้ีทาน
จะไดชมวิวภเูขาหิมะมงักรหยกในดานท่ีสูงที่สุดดวย หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเขต 
เมืองจงเตี้ยน ระหวางทางทานจะไดพบกับทองทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็ม
หญาอยูขางบานของชาวทิเบต ที่อยูบนความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เปน
จุดทีเจาหนาท่ีจีนสันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค หรือ แชงกรีลา ท่ีกลาวไวในหนังสือ 
“ขอบฟ�าท่ีเลือนหาย’’ The Lost Horizon  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   GRACE HOTEL, ZHONGDIAN  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรอืเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3      จงเตี้ยน – วัดลามะซงจานหลนิ – หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (รวมกระเชา) – ลี่เจียง 
– สระมังกรดํา – เมืองเกาลี่เจียง (B/ L/ D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลนิ วดัที่สําคัญของเมืองแชงกรีลา วดัน้ีสราง

ในสมัยลาไลลามะองคท่ี 5 ตรงกบัสมัยจักรพรรดิคั์งซีฮองเตของจีน รูปแบบการสรางได
จําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุงลาซา ธิเบต ใชเวลากอสราง 18 ป เสร็จโดย
จักรพรรดิแหงราชวงศชิง มีอายุเกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา 
700 รูปวัดจานหลินซ่ือน้ีถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสูง
ทิเบตน่ันเอง ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตนอย 
จากน้ันนําทานเดินทางสูภูเขาซื่อคา โดยสารกระเชาไฟฟ�าไปสู หุบเขาพระจันทรสีน้ํา
เงิน สถานท่ีท่ีถือไดวามีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งป ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแชงกรี-
ลา โดยเช่ือกันวาเปนภเูขาอันศักดิ์สิทธ์ิแหงเมืองล่ีเจียง ที่หุบเขาแหงน้ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 4500 เมตร ประกอบไปดวย 13 เขาเรียงกันหากมองดูแลวจะมี
ลักษณะคลายคลึงกบัมงักร ซึ่งสถานท่ีแหงน้ีถอืไดวาเปนสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงาม
เปนอยางยิ่งและถือวาไมควรพลาด จนไดรับการขนานนามวา “หน่ึงสวรรคบนดิน”  นํา
ทุกทานสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความยิ่งใหญอลังกาลของที่แหงน้ี บริเวณ
รอบๆเขามีตนฉําฉายูนนานท่ีมีอายุราวๆกวาพันป ซึ่งหากมองดูแลวจะมีลักษณะ
คลายคลึงกับมังกรท่ีนอนอยูบนกอนเมฆ **ในกรณีทีช่วงที่ทานเดินทางน้ัน หุบเขา
พระจันทรสีน้ําเงินปดปรับปรุง อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงกระเชา หรือเหตุผลจาก
อุทยาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม** 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆ ต้ังอยูทามกลางขุนเขาทางตอน

เหนือของตาหลี่ ซึ่งมีประวติัศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 800 ป บนความสูงประมาณ 
2400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป นําทานชม สระน้ํา
มังกรดํา อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียกวา สวนยูวฉวน มพ้ืีนท่ีประมาณ 
11390 ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศชิง(แมนจู) โดยมีจุดเดนที่
ความใสของน้ําท่ีใสราวกับมรกต สะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได
อยางชัดเจน วากันวาทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรดํา
น้ันเปนหน่ึงในทิวทัศนท่ีงดงามท่ีสุดของจีน จากน้ันนําทานเดินทางชม เมืองเกาลี่เจียง 
หรือ เมืองโบราณตาเอ้ียนเจิ้น เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซึง่ภายในเมืองเกาน้ันงดงาม
ไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไว
อยางดี บางหลังเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญ
ถูกปรับเปลี่ยนใหกลายมาเปนรานคาขายของมากมาย นําทุกทานอิสระชอปปم�งสินคา
พ้ืนเมือง และอาหารพ้ืนเมืองตางๆ ใหทุกทานไดสัมผัสการชอปปم�งท่ีแตกตาง 
เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน ซึ่งยานเมอืงเกาน้ีมีช่ือเสียง
จากคูคลองและสะพานท่ีมีอยูมากมาย จนไดรบัการขนานนามวา "เวนิสแหงตะวนัออก" 
และยังเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย 



 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน 
พักที ่   LIJIANG FENG HUANG HOTEL, LIJIANG  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
DAY 4      อุทยานภเูขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญไป-กลับ) – โชวจางอี้โหมว 

IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (ไมรวมรถแบตเตอร่ี) – 
เมืองเสียงยิน (B/ L/ D) 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�าสู ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน ขึ้นสู
จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกวา 3356 เมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4506 
เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขางทางที่ข้ึนยอด
เขา ทานจะไดช่ืนชมและด่ืมดํ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหง
น้ีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง มีเทือกเขาท้ังหมด 13 ลูกโดยยอด
เขาท่ีสูงที่สุดน้ันสูงถึง 5596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขา
แหงน้ีประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังหุบหวย ธารน้ํา แนวผา และทุงหญานาซี 
ทิวเขาแหงน้ีเมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกาํลังเล้ือย สีขาวของ
หิมะท่ีปกคลมุอยูน้ันดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกบัสีน้ําเงินของทองฟ�า คลายมังกรขาวบน



 

 

ฟากฟ�า ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงน้ี ยังเปนทีม่าของตํานาน ชนเผานาซี ที่อาศัยอยูในเขต
ท่ีราบแถบน้ีมานานนับพันป ทิวเขาแหงน้ีมีพันธุพืชปกคลุมอยางหนาแนน ชวงฤดูใบไม
ผลิ ดอกไมป�าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผูคนจะพากนัตอนสัตวเล้ียง พวก แพะ แกะ 
และจามรีเพ่ือออกมากินหญา **ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟ�า อัน
เน่ืองมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม** 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันทําทานชม โชวจางอี้โหมว ซึ่งกํากบัการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผูกํากับชาวจีนท่ี
มีชื่อเสียงกองโลก ซึง่จาง อ้ี โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจงขึ้นมาบนความสูง
กวา 3000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมภีูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังอัน
อลังการ ซึ่งการแสดงน้ีไดใชนักแสดงซึง่เปนชาวบานกวา 600 ชีวติ มาโชวรอง เตน เลน 
พรอมแสง สี เสียง และการแตงกายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เน้ือหาของการแสดงเปน
การเลาเร่ืองราว ใหไดรับรูถึงวถิีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือ
วาเปนการแสดงโชวกลางแจงท่ียิ่งใหญตระการตาเปนอยางยิ่ง **ในกรณีท่ีมีการประกาศ
ปดใหบริการชมโชวจางอ้ีโหมว อันเน่ืองมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ 
หรือในชวงเดือนธันวาคม ของทุกปจะมกีารปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนโปรแกรม** จากน้ันนําทานชม หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน ท่ีถือเปน
สวรรคแดนใตแหงลี่เจียง ต้ังอยูใกลกับภูเขาหิมะมังกรหยก รายลอมดวยขุนเขาสูง
ตระหงาน ตัดกับผืนน้ําสีฟ�าสดใสในทะเลสาบ ท่ีดึงดดูใหนักทองเท่ียวอยากมาเห็นสัก



 

 

ครั้ง จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเสียงยิน ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ ที่อยูระหวางตาหล่ีและ
คุนหมิง 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   FEI LONG HOTEL, XIANGTUN  โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DAY 5      เมืองคุนหมิง – ชอปปم�งถนนคนเดินหนานผิงเจ่ีย – รานบัวหิมะ (B/ L/ D) 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง เมืองท่ีถูกขนานนามวา “เมอืงแหงฤดูใบไมผลิ” 

ต้ังอยูทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน บนความสูง 1890 เหนือน้ําทะเล พ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนภูเขา จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งป 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเดินทาง ชอปปم�งถนนคนเดินหนานผิงเจ่ีย ถนนคนเดินจินปم�ลู หรือคนไทย

เรียก ถนนมาทองไกมรกต ตัง้อยูในใจกลางเมืองคุนหมิง เหตุที่เรียกแบบน้ี เนื่องจาก
ตอนกลางของถนนมีซุมประตูมาทองไกมรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จีจึงเอา
คํายอ “จินปم�”มาขนานนามถนนวาจินปم�ลูซึ่งกคื็อ“ถนน(มา)ทอง(ไก)มรกต” ซุมจินหมาและ
ซุมปم�จีเร่ิมสรางขึ้นในรัชศกซวเตอราชวงศหมงิ ถงึปจจุบันน้ีมปีระวติัรวม 400 ป เลากัน
วา สิง่ที่นาอัศจรรย คือทุก60 ปจะมตีอนเย็นวันหน่ึงท่ีตะวันยอแสงยามสายัณหทาง



 

 

ตะวันตกของคุนหมงิมาบรรจบกบัพระจันทรทอแสงท่ีเพ่ิงโผลขึ้นทางตะวันออกของคุนห
มิงตรงซุมมาทองและซุมไกมรกตพอดี ทําใหเกิดทัศนียภาพอัศจรรยลักษณะ “รัศมี
บรรจบ ณ มาทองไกมรกต” ลวดลายซุมจนิหมาปم�จีเปนตราสัญลักษณของนครคุนหมิง
มาตลอด ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมท้ังของจีนและ
ตางประเทศ เครื่องประดับอัญมณีช้ันเยี่ยม รานเครื่องด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง และราน
ขายของที่ระลึก ฯลฯ พรอมกันน้ี ยงัมีสโมสรออกกําลังกาย ซอยบารเหลา สวนสนุก 
ซูเปอรมารเก็ต รถไฟขนาดจิ๋วชมวิวและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในฐานะเปน “ถนน
ยานการคาท่ีมีเอกลักษณของจีน” ถนนจินปم�ลูไดนําวัฒนธรรมยอดนิยมกับการคายอด
นิยมผสานกันไดอยางกลมกลืน กลายเปนศูนยกลางแหงกระแสความทันสมัย เพ่ือท่ีจะ
ผลักดันและนํากระแสบรโิภคและอุปโภคของผูคนในนครคุนหมงิตลอดจนประชาชนท่ัว
มณฑลยูนนาน นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ บัว
หิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม พุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุก้ีเห็ด 
พักที ่   PIN HUA YUE JIA HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 6      วัดหยวนทง – รานหยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/ L/ -) 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง ซึ่งถือไดวาเปนวัดที่ใหญทีสุ่ด อีกทั้งยังถือไดวาเปนวดัที่
เกาแกที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1200 ป วดัแหงน้ีถกูสรางข้ึนในสมัย
ราชวงศถัง นําทานเดินเยี่ยมชมภายในวดั ท่ีกลางลานประกอบไปดวยสระน้ําขนาดใหญ
สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยมพรอมกับสะพานเช่ือมซึ่งทานสามารถเดินขาม
ไปเย่ียมชมไดอีกดวย และวัดแหงน้ีทางดานหลังของวัดจะเปนอาคารสรางใหม ซึง่เปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจําลอง ซึ่งไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานชม รานหยก ชาวจีนมคีวามเช่ือวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและ

เพชร เปนสิริมงคลแกผูท่ีไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเคร่ืองประดบันําโชค
ตามอัธยาศัย  

 ** สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสูสนามบิน** 
15.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  THAI 

AIRWAYS เท่ียวบินที ่TG612 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 
16.35 น.   เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อตัรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
04–09 กุมภาพันธ 

2563 21,899 24,899 24,899 5,000 12,899 

18–23 กุมภาพันธ 
2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
03-08 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

10-15 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

17-22 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

24-29 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 
31 มี.ค.-05 เม.ย 

2563 21,899 24,889 24,889 5,000 12,899 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
03-08 เมษายน 2563 23,899 26,899 26,899 5,000 12,899 

07-12 เมษายน 2563 24,899 27,899 27,899 7,000 14,899 

08-13 เมษายน 2563 25,899 28,899 28,899 7,000 14,899 

09-14 เมษายน 2563 25,899 28,899 28,899 7,000 14,899 



 

 

14-19 เมษายน 2563 25,899 28,899 28,899 7,000 14,899 

21-26 เมษายน 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 
28 เม.ย.-03 พ.ค. 

2563 23,899 26,899 26,899 5,000 12,899 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
** เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 
 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก ซึ่งจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา
รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคา



 

 

ไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง ** 
 
**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัท
ทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน
อยางนอย 2 อาทิตย ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใดเท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ
ทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขนักีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ



 

 

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไข    
   ตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 



 

 

× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 
(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) ชําระพรอมเงินคาทัวร 
หรือ คาวีซาจีนทองเท่ียวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือ
พาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง) 
 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ัง

อ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางท่ีบินลงปกกิง่ / ปกกิง่+

เซ่ียงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองยื่นวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิ้น ทําใหไมสามารถ

ยื่นวซีากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วัน ทําการ 
ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925 บาท (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.
ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 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.โซมาเรีย 

 (ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทานั้น) 
 
 
 
 



 

 

 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 

ทานละ 10,000.- บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรณุา
ชําระเงินใน 2 วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีที่มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิ
ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชาํระเงินไมครบภายในกาํหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 
รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูในชวง
รอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวา
กรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 14 วันทําการ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศกุร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 
 กรณีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียว

หรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบรษิัท
อยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลกัษณ
อักษรเทาน้ัน ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 กรณีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับ
เงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอม
หลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนา
แรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังน้ี 
 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 20 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน

คาบรกิาร 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ไมคนีเงินคาบรกิารที่ชําระแลวท้ังหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม 

การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 
 การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

 สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวซีา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก



 

 

การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

 ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีรั่ฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 
กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   



 

 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามทีร่ะบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของรถ
ในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หาก
กรณีท่ีจําเปนจะตองมคีาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนา
หน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกา
ไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว
เคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 



 

 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนใชสาํเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  
เห็นทัง้ 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสขีาว หามถายเซลฟم� และสง
รูปเขามาทางไลน ไดเลย 
 
ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
หนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสอืเดินทาง

ตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธ
การขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ย้ิมหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง
ใบหนาและใบหู ทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา 
หรือชุดขาราชการ ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู แวนตาแฟช่ัน แวนสายตา รูปถายมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรอืรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาตการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายกุารทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

  
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตอง
ไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา  

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�ายขาย) 

ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

 
(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบล

เย่ียมสาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

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



 

 

 

(สําคญัมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
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  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทํา
ตามระเบียบอยางเครงครัด) 


