
 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - คุนหมงิ  - ต้าหลี ่- หมู่บ้านซีโจว                   (/-L-D) 

06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลูกค้าต้องการเพิม่อาหาร ต้องส่ังซ้ือด้วยตัวเอง) 
12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสุด

เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” (เวลาท่ีจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใชเ้วลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนั
กวา่ 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มา
สถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937)และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองตา้หล่ีก็ถูกกุบไลข่านจกัรพรรดิชาวมอง
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น จากนั้นน าท่านชมหมู่บา้นชาวพื้นเมืองซีโจวท่ี 
หมู่บ้านซีโจว ใหท้่านไดช้มประเพณีและวฒันธรรมของระบ าพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวธีิการชงน ้ าชา 3 ถว้ย 3 รส 
ท่ีมีรสชาติแปลกและแตกต่างกนัไป จากนั้นน าท่านชมการแสดงพื้นเมือง ประเพณี การชงชาสามแกว้ ท่ี
แสดงถึงชีวติของคนเรา ดว้ยการล้ิมลองชิม “ ชา 3 รอบ ” ซ่ึงเป็นชาพื้นเมืองของชาวไป๋ ท่ีด่ืมรอบแรกจะมี “ 
รสขม ” รอบสองจะมี “ รสหวาน ” และรอบท่ีสามจะมี “ รสขมๆหวานๆ ” พร้อมชมการแสดงต่างๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  
พกัที ่    Z  MAX  HOTEL  หรือเทยีบเท่า  ระดับ 4 ดาว 
 
 

วนัทีส่อง ต้าหลี ่- ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วดัเจ้าแม่กวนอมิ   -  ลีเ่จียง - สระน า้มงักรด า - สาหร่ายเกลยีวทอง -  

เมืองโบราณลีเ่จียง                                                                  (B-L-D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

หลงัอาหารน าท่านผา่นชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยูใ่นเขตเมืองตา้หล่ี
ในมณฑลยูนาน  จดัเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัเจ็ด
ของจีน ทะเลสาบแห่งน้ีมีรูปร่างคลา้ยรูปใบหูของมนุษย ์เลยได้
ช่ือวา่ทะเลสาบ เอ๋อไห่ ถูกขนาบดว้ยภูเขา ชงัซาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวข้ึนช่ือท่ีอยู่คู่กับทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต จากนั้น



เดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามต านานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบก
กอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื่อขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในราชวงศ์
ถงั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยีย่มยอดแห่งหน่ึง  จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็น
เมืองซ่ึงตั้ งอยู่ในหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความ
น่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินสู่ สระน ้ามังกรด า น้ีมีท่ีมาจากต านานเล่า
ขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใต้น ้ าบ้าง ผุด
ข้ึนมาจากสระน ้ าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและ
งดงามด้วยบึงน ้ าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขา
หิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะ
มงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็น หน่ึงในทิวทศัน์ท่ี
งดงามท่ีสุดของจีนจากนั้นน าท่านชมสินคา้ สาหร่ายเกลียวทอง 
พืชใต้น ้ า  ล ้ า คุณค่า  อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้ นยอด ซ่ึงมี
สารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอก
หน้าจาก นั้นน าท่านเท่ียวชมความงามของ  เมืองโบราณลี่เจียง  
ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนานมากว่า 800 ปี  
ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้
แบบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล า
ธารน ้ าท่ีไหลผ่านเมืองแห่งน้ี ดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทาง 
วฒันธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศเม่ือ ค.ศ.1987 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที่  TIAN RUI SUNSHINE HOTEL  หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม ภูเขาหิมะมงักรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อทุยานน า้หยก  -ร้านใบชา -  ต้าหลี่

(B /L/D)                                                                                           

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

 

น าท่านดินทาเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก น าท่านเปล่ียนนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ี
ระดบัความ สูง 3,356 เมตร น าท่านนัง่กระเชา้ใหญ่ ข้ึนสู่ภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมววิสูงสุดจาก



ระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อชมทิวทศัน์
และธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุด และสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ คลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะ
มงักรหยกใหท้่านไดช่ื้นชมและด่ืมด ่ากบั ความหนาวเยน็ของธรรมชาติ จากนั้นน าท่านชมการแสดงช่ือวา่  
IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหน่ึงผลงานโบวแ์ดงของผูก้  ากบัมือทอง จางอีโ้หมว ซ่ึงเป็นผลงานช้ินท่ี
สองต่อจากผลงานช้ินแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถูก
สร้างข้ึนบริเวณใกลก้บัภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบัน ้ าทะเล 3,100 เมตร โดยใชว้วิจริงของภูเขาหิมะ
มงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคน้ีจะเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบัภูเขา
หิมะมงักรหยก อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่มนอ้ยของเมืองล่ีเจียง ใชที้มนกัแสดงชนกลุ่มนอ้ย
พื้นเมืองกวา่ 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิง่ใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดน้ีใชทุ้นสร้าง
กวา่ 250 ลา้นหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสุดอลงัการอีกชุดหน่ึงท่ีผูไ้ปเยอืนเมืองล่ีเจียงไม่ควร
พลาด  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) ตั้งอยูริ่มสายธารน ้าบริสุทธ์ิท่ีไหลรินลง
มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มงักรหยก ซ่ึงเป็นตน้ชีวิตของชาวน่าซีท่ีอาศยัอยู่ในล่ีเจียง ซ่ึงใน
อุทยานน ้าหยกน้ีจะมี บ่อน ้าผดุศกัด์ิสิทธิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวน่าซีอยู ่ดว้ยกนักบั รูปสักการะของ
เทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน ้ าหยก 
สายน ้าไดใ้หก้ าเนิดน ้าตกมงักร 3 ชั้น จากนั้นน าท่าน แวะชิมชา ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองต้าลี ่ ( ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชม. )  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่     Z MAX  HOTEL4  หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ ต้าลี ่ -  คุนหมงิ  -  บัวหิมะ  - ต าหนักทอง -  ร้านหยก - อสิระช้อปป้ิง                  (B/L/D)            

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้เวลาดินทาง 5 ชม. )  



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความ

เม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวั
หิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุ
พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบ้าน  
จากนั้นน าท่านชม ต าหนักทอง หรือต าหนัก    จิน
เตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวนัออก
จองตวัเมืองคุนหมิง ต าหนกัทองจินเต้ียนถูกสร้างข้ึน
ในสมยัราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง 
หวซูนักุย้ ผูป้กครองดินแดนแถบน้ีในสมยัราชวงศชิ์ง 
ต าหนกัหลงัน้ีมีความสูง 6.7 เมตร  กวา้งและยาว 6. 2 

เมตร สร้างข้ึนดว้ยทองเหลืองทั้งหลงั น ้ าหนกั กวา่ 250 ตนั เป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน 
มีก าแพงและป้อมลอ้มรอบต าหนกัเสมือนก าแพงท่ีลอ้มรอบเมือง มีกระบ่ีเจ็ดดาวน ้ าหนกั 12 กิโลกรัม และ
ดาบกายสิทธ์น ้ าหนกั 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวใ้นศาลา เช่ือวา่ทั้งสองเป็นอาวุธประจ ากายของ อ๋อง หวู
ซนักุย้   น าท่านเลือกซ้ือ หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวน
หยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง  จากนั้นให้อิสระช้อปป้ิงท่ี  ถนนคนเดิน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่    LONG WAY  HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีห้่า   คุนหมงิ  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ                                                                            (B/-/-)            

เช้า  บริการอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

จากนั้นน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตวัเดินทาง

กลบักรุงเทพฯ  

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD583 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผา้ไหม, ร้านชา, ร้านบวัหิมะ ,ร้านสาหร่าย ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก



ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน ใช้

เวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงถึงสองชัว่โมงหากไม่เขา้ร้านขอเก็บเพิ่ม 900 หยวน/ท่าน 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่าสิบสอง
ขวบ 

พกัเดี่ยว 

26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561   20,900 บาท       20,900บาท   5,000 บาท 

26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561   23,900 บาท       23,900บาท   5,000 บาท 

9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561    24,900 บาท       24,900บาท   5,000 บาท 

29 ธ.ค. – 2 ม.ค.  2562   25,900 บาท       25,900บาท   6,000 บาท 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ  ฯ – คุนหมิง– กรุงเทพฯ  
+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
+ ค่าโรงแรมท่ีพกั  4 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
+ ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
+ ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ  
+ ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนั 
+ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย)  
+ ค่าน ้าหนกัสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม  (ไม่รวมประกนักระเป๋า) 
+ ค่ามคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

+ ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)    กรณ ีสถานทูตแจ้งยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิม่ 500 บาท/ต่อท่าน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 



ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

หมายเหตุ บุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   อสิราเอล,อฟักานิสถาน,ปากสีถาน,อุซเบก,ิทจิกสิถาน,เติร์กเมนิสถาน
,อหิร่าน,อยีปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อนิเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ลบิยา,ไนจิเรีย,ลเิบีย,ซูดาน,แอลจีเรีย,

คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์ 22 ประเทศน้ี ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนัไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้กรณีทีท่่านเคยเดินทาง
ประเทศดงักล่าวต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิม่ 500 บาท  

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์จีน + คนขับรถจีน  วนัละ 30 หยวน // 5วนั เท่ากบั 150 หยวนต่อท่าน)  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



การส ารองทีน่ั่ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  21 วนั ก่อนเดินทาง 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
-     เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
-    หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
    (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได)้ 
-    ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของ   นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ              
จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
-การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

-ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 

 



เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่วา่
จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานท่ี ตามท่ีหวัหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยี่ยมชม เพื่อ
การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าชา้จะท าให้คณะล่าชา้และอาจจะเท่ียวไม่ครบตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผดิชอบในการไม่ชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั้น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 

***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ

แล้วจ่งวางมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
......................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศ่กษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศ่กษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   



เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถ่ง วนัที.่......................เดือน.....................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถ่ง วนัที.่................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอย่ืนวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถ่งบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ื อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จง่ขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 
เอกสารใช้ย่ืนวซ่ีา 
หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

2. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลงัสีขาว เท่าน้ัน,หน้าตรง, เห็น
ใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวม
เส้ือสีขาว , คนมุสลมิต้องเปิดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้คลปิ หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรูป 
หรือ ท าให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎเิสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดยเด็ดขาด *** 

3. ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนาหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวซ่ีา
จีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมา
ดว้ย) 

4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา และ หนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

5. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศึกษา สถานทีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

6. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศึกษา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร  
7. กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ เขต หรือ อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ บางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 



9. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

10. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 
 สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 

11. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวซ่ีาใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่าย ท่ีมีววิดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก

เกอร์ หรือ รูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 


