
 

 



 

 

โปรแกรมทวัร ์  

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

23.55 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 5 

เคาน์เตอร ์G โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัที่สอง    สนามบนิสวุรรณภมิู – เมืองคุนหมิง – ผ่านชมเจดีย ์3 องค ์– สระน ้ ามงักรด า – เมืองโบราณลี่เจยีง  

03.00 น.  เหริฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ SC 8886  

05.55 น. เดินทางถงึ สนามบินอูเจยีป้า เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจนี เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง แนะน าทุก

ท่านปรบันาฬกิาตามเวลาทอ้งถิน่ เพือ่สะดวกแก่การนัดหมาย) คุนหมงิเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุด

ในมณฑลยูนนาน คุนหมงิไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลทิ  าใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดท ัง้ปีจึงท าใหม้ ี

ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยู่กว่า 26 

กลุม่ และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนกัท่องเทีย่วก็คือธรรมชาติและภูมอิากาศที่ไมร้อ้นหรือหนาวจนเกินไป หลงัจาก

ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้น าท่านรบัประทานอาหารเชา้….. 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมของสนามบนิ (ม้ือที่ 1) 

วนัที่ ก าหนดการ เชา้ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมิู  - - -  

2 
สนามบินสุวรรณภมิู – เมืองคุนหมิง – ผ่านชมเจดีย ์

3 องค ์– สระน ้ ามงักรด า – เมืองโบราณลี่เจยีง  
   

XIN TIAN LE HOTEL (4 ดาว) 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
ภเูขาหมิะมงักรหยก (กระเชา้ข้ึน-ลง) – โชวจ์างอวี้

โหมว – อทุยานน ้าหยก – หมู่บา้นโบราณซู่เหอ 
   

XIN TIAN LE HOTEL (4 ดาว) 

หรอืเทยีบเท่า 

4 เมืองลี่เจยีง – เมืองโบราณตาหลี่ – เมืองฉู่สง    
JIAN HUA HOTEL (4 ดาว)  

หรอืเทยีบเท่า 

5 
เมืองฉู่สง – เมืองคุนหมิง – อทุยานน ้าตกคุนหมิง – 

ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ – สนามบนิคุนหมิง – กรุงเทพฯ 
    



 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองตา้ลี ่(ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 4-5 ชม.) เชญิท่านพกัผ่อน

บนรถตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 2) 

 จากนัน้น าท่าน ผ่านชมเจดียส์ามองค ์แห่งเมืองตา้ลี่ ถือไดว้่าเป็นสิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ในสมยัน่านเจา้

และตา้ลี ่เจดยีส์ามองคเ์ริ่มก่อสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.836 ในสมยัราชวงศถ์งั เจดียอ์งคห์ลกัมชีื่อว่าเจดีย ์"เชียน

หลนิถ่า" สูงประมาณ ๗๐ เมตร ม ี๑๖ ช ัน้ ตามบริเวณสองขา้งของเจดียอ์งคห์ลกัมเีจดียข์นาดเล็กสรา้งอยู่

เคียงกนัดา้นละแห่ง เจดยีส์ามองคน้ี์มรูีปทรงทีส่อดรบักลมกลนืกนั โดยใชเ้วลาในการก่อสรา้งรวม 40 ปี จึง

สรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยปจัจบุนัเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงตา้หลี ่หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจยีง (ใชเ้วลา

การเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี น าท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระน ้ ามงักรด า อยู่ที่

ทางชานเมอืงดา้นเหนือเล่ากนัว่าเมื่อหลายรอ้ยปีก่อนที่น ัน่ยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดา อยู่มาวนัหน่ึงชาวบา้นเห็น

มงักรด าโผล่ขึ้นมาจากบ่อน า้แห่งนัน้ ชาวนาซมีคีวามเชื่อเรื่องมงักรอยู่แลว้ น าท่านชม เมืองโบราณลี่เจยีง 

ยามค า่คืน เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั เรื่องความสวยงามของเมอืง

โบราณย่านเมอืงเก่าลีเ่จียงมปีระวตัิศาสตรย์อ้นหลงัไปไดม้ากกว่า 

800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนคา้ขายสินคา้ตามเสน้ทางสาย 

Tea Horse สายเก่า ย่านเมอืงเก่าน้ีมชีื่อเสยีงจากคูคลองและ

สะพานที่มีอยู่มากมาย จนไดร้บัการขนานนามว่า  "เวนิสแห่ง

ตะวนัออก" เมอืงเก่าลีเ่จียง มสีถาปตัยกรรมประวตัิศาสตรว์ฒันธรรมแตกต่างไปจากเมอืงโบราณอื่นๆของ

จนีเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนาส ีมาต ัง้แต่สมยัโบราณ      

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 3) 

 ที่พกั XIN TIAN LE HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม    ภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้) – โชวจ์างอวี้ โหมว – อทุยานน ้าหยก – หมู่บา้นโบราณซู่เหอ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 4) 

 น าท่านสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก น าท่านเปลีย่นนัง่รถภายในอุทยาน

เพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ที่ระดบัความสูง 3,356 เมตร น าท่าน   

นัง่กระเชา้ใหญ่  ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด จาก

ระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร ซึง่ท่านสามารถสมัผสัหมิะที่ปกคลุมอยู่

ตลอดท ัง้ปีอย่างใกลช้ิด เพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดที่สูง

ที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองขา้งทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็น



 

ลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลื้อย บนพื้นสขีาวของหมิะที่ปกคลุมอยู่นัน้ ดูราวกบัหยกขาว ที่ตดักนัสนี า้เงนิของ

ทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาว ก าลงัลอ่งลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจงึไดช้ื่อว่าภูเขาหมิะมงักรหยกใหท่้านไดช้ื่นชม

และดื่มด า่กบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติ  

น าชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากบัชื่อ

กอ้งโลก จาง อวี้  โหมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะมงักรหยกเป็นฉาก

หลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกว่า 

600 ชีวติ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวติความเป็นอยู่ 

และชาวเผ่าต่างๆ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 5) 

หลงัอาหารน าท่านชม อุทยานน ้ าหยก เป็นสถานที่แสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลนืกบัธรรมชาติ 

ประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซึง่มรูีปปัน้แกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมงักร ที่ไหล

หล ัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ช ัน้ ช ัน้แรกชื่อว่า มงักรออกถ า้ ช ัน้ที่สองชื่อว่า มงักรเล่นน า้ ช ัน้ที่สามชื่อว่า 

มงักรโบยบนิ และยงัมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นที่สกัการะบูชาของคนในพื้นที่มอีายุมากกว่า 500 ปี จากนัน้น า

ท่าน หมู่บา้นโบราณซู่เหอ ซึง่สรา้งขึ้นในราชวงศถ์งัแลว้ ยงัมเีมอืงโบราณอกีแห่งที่เรียกไดว้่าเก่าแก่ที่สุดของ

เมอืงน้ี นัน่ก็ "เมอืงโบราณซู่เหอ" (Shaowu) ตามภาษาของชาว Naxi เมอืงโบราณแห่งน้ีอยู่ห่างจากใจกลาง

เมอืงลีเ่จียง เพยีงประมาณ 4 กิโลเมตร ซึง่เป็นที่อยู่อาศยัของชาว Naxi เมือ่สมยัก่อนโดยเป็นเมอืงเก่าที่

รกัษาอารยธรรมที่มชีื่อเรียกว่า Chama ไว ้ จากคร ัง้ก่อนที่เป็นวถิชีีวติที่เนน้การเพาะปลูก ก็แปรเปลีย่นมา

เป็นวถิชีีวติการคา้ขายแทน ซึง่สมยัก่อนถอืเป็นจุดส าคญัของเสน้ทางชามา้ยูนนาน หรืออาจเรียกอกีอย่างว่า 

"เสน้ทางสายไหมใต"้ และเป็นตลาดคา้เครื่องหนงัในอดีต ในสมยัราชวงศห์มงิ มผูีป้กครองแซ่ถู ไดว้่าจา้ง

ช่างกลุม่หนึ่งมาจากทางใตม้าท าผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัต่างๆ และอยู่อาศยัในที่แห่งน้ี จนท าใหห้มู่บา้นแห่งช่าง

ปะรองเทา้ทีล่อืชื่อระหว่าง มณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และ ทเิบต มกีารผลติรองเทา้หนงั อานมา้ เสื้อผา้

เครื่องหนงั สายเชอืก เครื่องโลหะ และเครื่องไมไ้ผ่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 6) 

 ที่พกั XIN TIAN LE HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัที่สี่      เมืองลี่เจยีง – เมืองโบราณตา้หลี่ – เมืองฉู่สง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 7) 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หลี่ น าท่านชม                   

เมืองโบราณตา้หลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจกัรน่านเจา้ 

เมอืงโบราณตา้ลีส่รา้งขึ้นเมือ่กว่า 100 ปีก่อน ถงึแมไ้ดผ่้านกาล 

เวลามาชา้นาน แต่ก็ยงัคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ประตู

เมอืงท ัง้ดา้นใตแ้ละ ดา้นเหนือที่มสีถาปตัยกรรม สอดรบักนั

ตามสอง ฟากของถนนสายเก่าแก่ มบีา้น โบราณปลูกสรา้งไวก้ระจดักระจาย มถีนน สายเก่าที่ตดัผ่านตวั

เมอืงโบราณสายหน่ึง ซึ่งทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ที่เจริญตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ 

พ่อคา้ชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจ าชนชาติก าลงัคา้ขายสนิคา้พื้นเมอืงต่าง ๆ  รา้นกาแฟ และรา้นน า้ชาที่

ประกอบการโดยชาวต่างชาต ิถนนสายนี้  จงึขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาต"ิ ถนนสายน้ี มกีลิน่อายของท ัง้ความ

เก่าแก่และความทนัสมยั ผสมผสานกนั นบัเป็นทศันียภาพทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 8) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองฉู่สง (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

เป็นเมอืงเผ่าอีอ๋าศยัอยู่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 9) 

  ที่พกั JIAN HUA HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้     เมืองฉู่สง – เมืองคุนหมิง – อทุยานน ้าตกคุนหมิง – ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้คนุหมิง – สนามบินคนุหมิง – 

             กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 10) 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคุนหมิง (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 11) 

 หลงัอาหารน าท่านชม อทุยานสวนน ้ าตกเมืองคุนหมิง หรือ Kunming Waterfall Park ซึง่เป็นน า้ตก

ใหญ่ยกัษแ์ลนดม์ารค์ใหม่ของคุนหมิง สวนสาธารณะใจกลางเมอืงคุนหมงิแห่งน้ีเปิดใหใ้ชบ้ริการเมื่อปีที่

แลว้ ถอืเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมอืงคุนหมงิเลยทเีดียว 

Kunming Waterfall Park หรืออกีชื่อน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาด



 

ใหญ่ที่ใชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปีดว้ยกนั ใชง้บการสรา้ง 1,100 ลา้นหยวน (หรือประมาณ 5,500 ลา้นบาท)

ภายในประกอบไปดว้ยน า้ตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สรา้งขึ้นดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอย่าง

น า้ตกใหญ่ยกัษน์ ัน้ กวา้งกว่า 400 เมตรและมคีวามสูงถงึ 12.5 เมตร ถอืเป็นน า้ตกฝีมอืมนุษยท์ี่ยาวเป็น

อนัดบัของเอเชียเลยก็ว่าได ้เบื้องล่างน า้ตกเป็นทะเลสาบที่มทีางเดินพาดอยู่ สามารถเดินชมววิสวยๆ ได ้

ถา้เดินขึ้นไปบริเวณ Visitor'center จะสามาถชมววิทะสาบกวา้งเหนือน า้ตกไดอ้ีกดว้ย นอกจากน้ีรอบๆ 

ทะเลสาบยงัมทีางเดินใหเ้ดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ สามารถ

เลอืกซื้อสนิคา้มากมายหลากหลายชนิดเป็นของฝากคนทีอ่ยู่ทางบา้นใหแ้ก่คนทีท่่านรกั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 12) 

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิคุนหมิง เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

00.55 น.  เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบนิที่ SC 8885 

01.40 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจในการท่องเทีย่วและการบรกิาร 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลีย่นแปลง หรอื สลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

  

วนัที่เดินทาง 

  

ผูใ้หญ่ 

  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พกัเด่ียว 

จา่ยเพิ่ม 

5 – 10 กรกฎาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

12 – 17 กรกฎาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

25 – 30 กรกฎาคม 2561 22,900.- 22,900.- 20,900.- 3,500.- 

2 – 7 สงิหาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

9 – 14 สงิหาคม 2561 22,900.- 22,900.- 20,900.- 3,500.- 

16 – 21 สงิหาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

30 สงิหาคม – 4 กนัยายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

6 – 11 กนัยายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 



 

 

“คุม้ค่า รูจ้ริง เราดีที่สุด ส  าหรบัคุณ” 

เงื่อนไข    รายการและราคาทวัรน้ี์เป็นเพยีงขอ้เสนอที่จะตอ้งไดร้บัการยืนยนั จากบริษทัฯ อีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากที่

บริษทัฯ ไดร้บัการส ารอง ที่น ัง่จากสายการบินและโรงแรมที่พกัเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะ

ปรบัเปลีย่นราคาต ัว๋เครื่องบนิ หากราคาต ัว๋เครื่องบนิมกีารปรบัสูงขึ้นจากราคาปจัจบุนั และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยว

ตามสถานทีท่ีร่ะบใุนรายการ อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิ  ทางบริษทัฯ 

จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น รายการและราคาทวัรข์า้งตน้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไปกลบัเทีย่วบนิตามรายการ  

 ค่าอาหาร-โรงแรมตามทีร่ายการก าหนด  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที่ยวทีร่ะบตุามรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ 

13 – 18 กนัยายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

20 – 25 กนัยายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

11 – 16 ตลุาคม 2561 22,900.- 22,900.- 20,900.- 3,500.- 

19 – 24 ตลุาคม 2561 22,900.- 22,900.- 20,900.- 3,500.- 

26 – 31 ตลุาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

8 – 13 พฤศจกิายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

15 – 20 พฤศจกิายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

22 – 27 พฤศจกิายน 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

29 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

6 – 11 ธนัวาคม 2561 22,900.- 22,900.- 20,900.- 3,500.- 

13 – 18 ธนัวาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 

20 – 25 ธนัวาคม 2561 19,900.- 19,900.- 17,900.- 3,500.- 



 

 หวัหนา้ทวัรช์  านาญเสน้ทางดูแลตลอดทรปิ  

 น า้ดื่มวนัละ1 ขวด/ท่าน 

 ลงรา้นรฐับาลจนี 3 รา้น อาท ิรา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหมจนี รา้นหยก   

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกิน 20 กิโลกรมั 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ   

 ค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 ทปิไกดค์นขบัรถ  วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยตามความพงึพอใจของท่าน 

******ลูกคา้ท าวีซ่าเดี่ยวจา่ยเพิ่ม +800.-บาท****** 

เงื่อนไขการจองวางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี 

 

 

 



 

เงื่อนไขยกเลกิ  

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนค่าทวัรห์ลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วนั   ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั   ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 

 

เอกสารการขอวีซ่าจนี  

 พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6เดอืน  

 รูปถา่ย 2น้ิว 2ใบ พื้นหลงัขาวเท่านั้น!! ตอ้งเปิดหู หา้มใสเ่ครือ่งประดบั หา้มสวมเสื้อสขีาวถา่ยรูป                      

**ไม่เอารูปขา้ราชการค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที่ 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาบตัรประชาชน  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 ใบกรอกขอ้มลูดา้นทา้ยโปรแกรมครบั 

 เอกสารยืน่วซี่าจนี (เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี) 

 ถา้เดนิทางกบัพ่อ-แม่ หรอืพ่อและแม่ 

 

โปรดรบัทราบวา่  

ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งยืน่วซี่าดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตวั 

ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งเผือ่เวลาท าวซี่า ไวล้ว่งหนา้ก่อนเดนิทางประมาณ 20 วนั 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทยและมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ (ม ีWORK PERMIT)+เอกสารสมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์

ยอ้นหลงั 6 เดอืน ** ตอ้งปรบัยอด UP BOOK ถงึปจัจุบนั 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง 

ขอ้มูลที่ท่านแจง้กบัทางบริษทัฯ จะใชส้  าหรบักรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์วีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ขอ้มลูเทจ็ อาจมกีารระงบัการออกวซี่าเลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทกุวนั) 



 

เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษทัทวัร ์อย่าง

นอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนี อาจเรยีกขอเอกสารเพิม่เติม หรืออาจเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร ซึง่เป็นเอก

สทิธ์ิของสถานทูต และบางคร ัง้ทางบรษิทัฯ ไม่ทราบลว่งหนา้ หรอืทราบในเวลากระช ัน้ชดิ  

ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางราชการ ถา้จะไปท่องเทีย่วทเิบต ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางแบบปกติ 

ท่านทีถ่อืบตัร APEX ตอ้งท าวซี่าจนีถา้ตอ้งการไปทเิบต ไม่สามารถใชบ้ตัร APEX แทนวซี่าจนีได ้

ท่านที่ถือบตัร APEX หรือ ถอืหนงัสอืเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสทิธิการเขา้ประเทศจีนเพือ่การท่องเที่ยว 

โดยไม่มวีซี่า เพราะว่าบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนัน้ๆ 

 

กรุณาสง่เอกสารยื่นวีซ่ากอ่นเดินทาง อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ 

อตัราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนั  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ท่านละ 1700.- 

อตัราค่าวีซ่าด่วน 1 วนั  มกีารยกเลกิระเบยีบการยืน่ขอวซี่าด่วน 1 วนั ส าหรบับริษทัทวัรแ์ลว้ / ถา้ท่านมคีวามประสงคจ์ะ

ยื่น วซี่าด่วน 1 วนั ขอใหท่้านจดัเตรียมเอกสารทุกอย่าง ใหพ้รอ้ม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นดว้ยตนเอง แต่

ดุลพนิิจในการพจิารณาและการอนุมตัขิึ้นอยู่กบัสถานทูต 

ท่านที่ถอืบตัร APEX 

 ท่านที่ถือบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธิการเขา้-ออกประเทศจีนเพือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มวีซี่า กบั

องคก์รฯ ที่ออกบตัรน้ีใหก้บัท่าน เพราะว่าบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอียดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้ือ

เอกสารน้ีท่านทีถ่อืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวงัรกัษาบตัรของท่านไม่ใหสู้ญหาย เพราะหากสูญหายหมายถงึว่า 

1. สายการบนิอาจจะไม่ใหท่้าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจริง 

2. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไม่อนุญาตใหท่้านผ่านเขา้-ออกเมอืง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร)ตวัจรงิ 

3. หากบตัรสูญหาย ท่านอาจไม่ไดเ้ดนิทางต่อกบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสูญหาย ท่านตอ้งจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อต ัว๋เครื่องบนิใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพือ่ท า

เรื่องการออกบตัรใหม่ หรอืขอท าวซี่าใหม่ดว้ยตนเอง 

5. ทางบรษิทัฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ทุกแผนก เช่น หวัหนา้ทวัร ์พนกังานเก็บเอกสาร พนกังานขาย ฯลฯ ไม

รบัฝาก ไม่ถอืแทน หรอืไม่เก็บรกัษาแทน ดงันัน้หากท่านฝากบตัร APEX และ/หรือส่งบตัรติดมากบัเอกสาร หากมกีาร

สูญหายทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

 



 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!!เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (MISS./ MRS./ MR.)NAME.................................................SURNAME................................................ 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส...................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น...................................................................................................................................................                           

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น....................................มือถอื..................................... 

ที่อยู่ปจัจุบนั ...............................................................................................................................................................              

รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น.................................... ............ 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................ 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา

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

รหสัไปรษณีย ์........................................ โทร .............................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งที่สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........................เดือน......................ปี.......................  ถงึวนัที่.................เดือน......................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ

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

เม่ือวนัที่.........................เดอืน....................ปี......................  ถงึวนัที่................เดือน......................ปี............................. 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่านพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................RELATION........................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................RELATION........................................ 

หมายเหต ุ

**   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท่้านเกิดความไมส่ะดวก

ภายหลงั ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน้ี่  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 


