
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KMG004: คุนหมิง ตงชวนภเูขาหมิะเจีย้วจือ 4วัน 3คืน 
เยือนเมืองภูเขาเจ็ดสี ผืนดนิสีแดง น่ังกระเช้าขึน้สัมผัสภูเขาหมิะเจีย้วจ่ือ 
  อิ่มอร่อยกับเมนูพเิศษ !! // สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 



 

รายการทวัร ์
วันท่ี รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ตงชวน –ผนืดินสีแดงตงชวน+ชมพระ
อาทิตยต์กดิน 

   
HONGTU YIN 
XING HOTEL 

OR SML     
2 ผนืดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตยข้ึ์น - ถางเต้ียน  - ภูเขาหิมะ 

เจ้ียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเชา้)   

    FENG YI HOTEL 
OR SML     

3 ถางเต้ียน - คุนหมิง - บวัหิมะ - สวนน ้าตกคุนหมิง - ร้านหยก - 
อิสระชอ้ปป้ิง 

   LONGWAY HOTEL 
OR SML 

4 วดัหยวนทง -ร้านผา้ไหม -  กรุงเทพฯ        ----- 

 
 

ก าหนดการเดินทาง        
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน ท่านละ ราคาเดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 

20-23 ตลุาคม 2561 14,900 บาท 14,900 บาท          5,000 บาท 
08-11 พฤศจิกายน 17,900 บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
22-25  พฤศจิกายน  17,900  บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
15-18 ธันวาคม 17,900 บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
22-25 ธันวาคม 17,900 บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
 
 
 

วันแรก         กรุงเทพฯ - คุนหมงิ  - ตงชวน-ผืนดนิสีแดงตงชวน+ชมพระอาทติย์ตกดนิ   
                                                                                                   (-/เที่ยง/เยน็)            

05.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
08.15 น.      เหิรฟ้าสู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 

(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลูกค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องส่ังซือ้ด้วยตัวเอง) 
11.25 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  

อยู่บนท่ีราบสูงยนูนาน-กุ้ยโจว ริมทะเลสาบเตียนฉือ คนุหมิงถกูขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะ
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีดอกไม้ ต้นไม้หลากสีสันเต็มไปหมด มีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีงดงาม และ
อากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
(เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

************************************************************************************** 
เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน  หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ตี ้แปลว่า “แผ่นดิน
สี แ ด ง ”  เป็ น เมื อ ง ท่ี อ ยู่ ใน เข ตป กค รอ งขอ งคุ น หมิ ง  อ ยู่ ท า งทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศ ท่ี เป็นทิวเขา
สลบัซบัซ้อน และนาขัน้บนัไดท่ีกว้างสดุสายตา ประชาชนนิยมปลกูข้าวสาลี 
มันส าปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์  ท าให้เกิดสีสันมากมายของ
ดอกไม้ตดักบัดนิสีแดง  จงึได้รับขนานนามวา่ “เมืองภูเขาเจ็ดสี”  
 
 น าท่านชม แผ่นดินสีแดง ตัง้อยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมิง ผิวดินของภูเขาบริเวณนีมี้ธาตเุหล็ก และแร่
ธาตอ่ืุนๆท่ีอดุมสมบรูณ์ เม่ือสมัผสักบัออกซิเจนจงึเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่จนกลายเป็นสีแดง ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ทศันียภาพท่ี
สวยงาม สีสันสดใส พืชผักท่ีปลูกในบริเวณนีอ้าทิ ข้าวโอ๊ต มันฝร่ัง และอ่ืนๆ สีสันของพืชผักเหล่านี ้อีกทัง้ขนาดของต้นท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


แตกตา่งกนัไป ก็ท าให้เกิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา เม่ือถึงฤดเูก็บเก่ียว จนท าให้ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นจดุท่ีมีภูมิทศัน์สวยงาม
ท่ีสดุแหง่หนึง่ของจีน                  

---------------------------------------------------------------- 
ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 น าทา่นสู่ท่ีพกั    HONGTU YIN XING HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

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

วันที่สอง     ผืนดนิสีแดงตงชวน+ชมพระอาทติย์ขึน้ - ถางเตีย้น  - ภเูขาหมิะเจีย้วจื่อ                                                
(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) -       (เช้า/เที่ยง/เยน็)                                                                                      

05.00น.  น าท่านเดินทางสู่ ผืนดินสีแดงตงชวนชมพระอาทิตย์ขึน้ ชมความงดงามและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึน้ 
ท่ีตา่หมา่ขา่นมองหมู่บ้านลงมาจากเนินสงูริมทางหลวง ชมทิวทศัน์ท้องทุง่ท่ีเงียบสงบ 

เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทาง เมืองถางเตีย้น  (2ชม.) 

เที่ยง             บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
---------------------------------------------------------------- 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ   ค าว่าเจีย้วจ่ือในภาษาจีน 
หมายถึง เกีย้ว เน่ืองจากภูเขามีรูปร่างคล้ายเกีย้วจีน โดยจะเปล่ียนรถขึน้
รถประจ าทางของทางอทุยานซึ่งผู้ขบัจะช านาญเส้นทางขึน้เขา น าท่านขึน้
สู่ความสงู 4,000 เมตร(20 นาที) จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าขึน้สู่ยอดเขาท่ี
ระดบัความสงู 4,223 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  ระหว่างทางท่านยงัได้พบ
สิ่งมหศัจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้ เจียน หรือสนอาซาเรีย, น า้ของน า้ตกท่ี
จบัตวัเป็นน า้แข็ง, ล าธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือนับเป็น
แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนานให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม ส่วนในระดบัท่ีความสูง 3,800 – 
4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “สระน า้แหง่สรวงสวรรค์” ในชว่งฤดหูนาวจะมีหิมะปกคลมุทัง้ภูเขา และในฤดใูบไม้
ผลิ และฤดรู้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนิดทัว่ทัง้ขนุเขา 

---------------------------------------------------------------- 
ค ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
น าทา่นสูท่ี่พกั    FENG YI HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

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

วันที่สาม      ถางเตีย้น - คุนหมิง - บัวหิมะ - สวนน า้ตกคุนหมิง - ร้านหยก - อสิระช้อปป้ิง                                                                                             
(เช้า/เที่ยง/เยน็)   

   เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม  



น าทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองคนุหมิง ( ใช้เวลาเดนิทาง 2 ชม. ) 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพผ่อนคลายความเม่ือยล้ากบัยา
นวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผล
ไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

--------------------------------------------------- 
เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่  สวนน ้าตกคุนหมิง หรือ  Kunming Waterfall 

Park หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park สวนสาธารณะใจ
กลางเมืองคุนหมิง สร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 2013 ด้วยเงินลงทุน 1,100 ล้าน
หยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และ
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว ภายใน
ประกอบไปด้วยน า้ตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ถือว่าเป็นธรรมชาติท่ี
สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกอย่างหนึ่ง โดยมีไฮไลท์เป็น
น า้ตกใหญ่ยักษ์ กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร มีทางเดินชมวิวน า้ตกและทะเลสาบท่ีทอดยาวอยู่บนตัว
ทะเลสาบอีกด้วย ถือเป็นน า้ตกฝีมือมนษุย์ท่ียาวเป็นอนัดบัต้นของเอเชียเลยก็วา่ได้  
น าทา่นเลือกซือ้ หยก มณฑลยนูนานมีพรหมแดนติดกบัพม่า จึงเป็นแหลง่หยกท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้
ทา่นได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง  
น าทา่นช้อปปิง้อยา่งอิสระท่ียา่นการค้า  ถนนคนเดนิ ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าตา่งๆ ฝากญาตสินิท มิตรสหายก่อนกลบั  

---------------------------------------------------------------- 
ค ่า บริการอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
น าทา่นสูท่ี่พกั   LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

  วันที่ ส่ี            วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ        (เช้า/-/-)            

     
เช้า        บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งใน        
คนุหมิง เร่ิมสร้างมาตัง้แต่สมยัอาณาจกัรน่านเจ้า ยุคราชวงศ์ถัง ประมาณ 
1,300 ปีก่อน และเกิดความเสียหายในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาได้รับการ
บูรณะโดย อู๋ซานกุ้ ย ผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน โดยท าให้จีนเกิดราชวงศ์ชิง
ขึน้มา วดัแห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ นิกาย
มหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกายลามะของธิเบต น าท่านนมสัการและ ขอพร เจ้าแม่กวนอิมพนัมือ และ
นมสัการ พระพทุธชินราชจ าลอง ท่ีประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ไทยของวดั โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศกัดิ์ ชมะนนัท์ ได้
อญัเชิญมาจากประเทศไทย ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ โบสถ์ท่ีงดงามและทศันียภาพรอบๆ ภเูขาและเมืองคนุหมิง  



น าทา่นชมร้าน ผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เชน่ ผ้าหม่ เสือ้ผ้า เป็นต้น  
 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD583 

14.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภ์าพทกุทา่น 

 

 

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

 
  SPiRiT OF CHINA   

 

** หมายเหตุ **  
 

เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์สินค้าของประเทศจีนซึง่จ าเป็นต้องจ าหนา่ยสินค้าของรัฐบาลคือ หยก ผ้าไหม  ยางพารา และ สมนุไพรจีน ไว้
ในโปรแกรมทวัร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร์  จงึเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุท่านทราบวา่ จ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชมสินค้า ซึง่จะ
ใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาทีทา่นจะซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยูก่บัความพอใจทา่นเป็นส าคญั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทงัสิน้ 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน (ไม่รวมน า้หนักกระเป๋า) 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ บคุคลทา่นใดได้เดนิทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกิ,ทจิกิสถาน,เตร์ิกเมนิ
สถาน,อิหร่าน,อียปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ลิบยา,ไนจิเรีย,ลิเบีย
,ซูดาน,แอลจีเรีย,คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์    22 ประเทศนี ้ตัง้แตปี่ 2014 ถึงปัจจบุนั   ไมส่ามารถย่ืนวีซา่กรุ๊ปได้    

กรณีที่ท่านเคยเดนิทางประเทศดังกล่าวต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิ่ม 500 บาท  

 



 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 30 หยวน/วัน/ท่าน ( 30*4วัน = 120หยวน/ท่าน)    
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงนิ   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วัน หรือตามวันท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงนิ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินเตม็จ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท่ีท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 



ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้ 
 ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ต้องชดัเจนเทา่นัน้ ลกูค้าไมต้่องสง่เลม่พาสสปอต์ตวัจริงมา และต้องถ่ายให้ตดิทัง้ 2 หน้า ดงัตวัอยา่ง) 
 



ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเท่ียว 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสือเดนิทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดนิทางต้องไมต่ ่ากว่า 6 เดือน  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เหน็ใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดยเดด็ขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไมเ่กิน 2 ปี ขอส าเนา



หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสือเดนิทางเล่มเก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทางเลม่เก่าและ
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดนิทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่
เอกสารย่ืนวีซา่ และ หนงัสือเดนิทางตา่งดาว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเดก็ , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสตูิบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมมี่บดิา มารดา

เดนิทางไปด้วย เข้ามาเพ่ือเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียน

ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดนิทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสือเดนิทางคนตา่งชาต ิ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม ่ถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 

 หนงัสือวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไมรั่บท าวีซา่ให้ท่านในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 



ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


