
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางเดือน : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562    

WONDERFUL CHINA 
คุนหมงิ - ต้าลี ่- ลีเ่จียง - จงเตีย้น  

พชิิต 2 ยอดเขา - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ  

6 วนั 5 คืน 

    ไฮไลท์ 

 WonderfulPackage ชวนคุณบินลดัฟ้าสู่เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR  

 น่ังกระเช้าพชิิต 2 ภูเขาหิมะ เขาหิมะมังกรหยก และหุบเขาสีน า้เงนิ ทวิเขาทีม่ีลกัษณะคล้ายมังกรก าลงัเลือ้ย 

 ชมชีวติความเป็นอยู่แบบโบราณทีย่งัคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นที ่เมืองโบราณลีเ่จียง  

 ต่ืนตาต่ืนใจกบัโชว์อนัยิง่ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้ก ากบัช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว              

 ผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์  อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองต้าหลี่ทีโ่ดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่   
 “ทะเลสาบเอ๋อไห่” ซ่ึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทีร่าบสูง” สถานที่ท่องเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหน่ึงของมณฑลยูนนาน 

 เยือนดินแดน “แชงกรีล่า สวรรค์บนดิน” ดินแดนแห่งความลกึลบั ดินแดนที่มีแต่ความสุขสงบ 

 วดัลามะซงจ้านหลนิ สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ที ่5 คล้ายกบัพระราชวงัโปตาลาทีเ่มืองลาซาเมืองหลวงของทเิบต แต่ย่อส่วนลงมา  

 เยือน วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นทีป่ระดิษฐาน พระพุทธชินราช(จ าลอง) ทีไ่ด้อญัเชิญมาจากเมืองไทย  

 ช้อปป้ิงจุใจที ่เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเทีย่ว ช้อปป้ิง เส้ือผ้า อาหารพืน้เมือง ขนม ฯลฯ 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

23,900.- 



 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง  

18.00 น. พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ 
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิให้กบัท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

20.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L802  (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน คุนหมิง
ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าใหมี้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี จึงมีทศันียภาพสวยงามมากมาย จน
ไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไม้ผล”ิ และมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุ่ม และส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

  พกัที ่HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*          

วนัทีส่อง คุนหมิง - ต้าหลี ่- ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ลีเ่จียง - เมืองโบราณลีเ่จียง   (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบเอ๋อไห่  ตั้งอยู่ในเขตเมืองตา้หล่ีในมณฑลยูนาน  มีเน้ือท่ีประมาณ  256 

ตารางกิโลเมตร มีปริมาตรน ้ าถึง 3,000ลา้นลูกบาศก์เมตร มีความลึกตั้ง 20-30 เมตร  จดัเป็นทะเลสาบน ้ า
จืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งน้ีมีรูปร่างคลา้ยรูปใบหูของมนุษย ์เลยไดช่ื้อว่าทะเลสาบ 
เอ๋อไห่ ( เอ๋อออกเสียงตรงกับค าว่าใบหู) ทะเลสาบเอ๋อไห่ ถูกขนาบด้วยภูเขา ชังซาน ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวข้ึนช่ือท่ีอยูคู่่กบัทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต   จากนั้นน าท่านผา่นชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 องค์  
อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่  ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

3 องค์ โดยองคก์ลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั จึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียใ์น
เมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลงัในสมยัราชวงศ์หยวน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนา
ก าลงัไดรั้บความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย ์3 องคมี์อายุกวา่ 1,000 ปี และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่าน้ี
ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษท่ี 7 - 10 กวา่ 600 ช้ินในองคเ์จดีย ์    

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี 

ถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง   
(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.)  จากนั้นชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวติความเป็นอยูแ่บบโบราณท่ี
ยงัคงหลงเหลือให้ไดพ้บเห็นในเมืองน้ี ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุยอ้นหลงัไปถึงราชวงศห์ยวน
กวา่ 800 ปี ไดรั้บประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น “เมืองมรดกโลก” 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  พกัที ่GOLDEN SPRING HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม ลีเ่จียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลบั) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน า้หยก - 
 ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - จงเตีย้น - โค้งแรกแม่น า้แยงซี - เมืองโบราณจงเตีย้น   (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่าน น่ังกระเช้าใหญ่ ข้ึนสู่  ภูเขาหิมะมังกรหยก  ท่ีระดบัความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจาก

ระดบัน ้ าทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย 
บนพื้นสีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้น ดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสีน ้ าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาว ก าลงั
ล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้าเขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “ภูเขาหิมะมงักรหยก”  จากนั้นน าท่านชมโชว ์IMPRESSION 
LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี้  โหมว ไดเ้นรมิตให้ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็น
ฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกาย
ตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่และชาวเผา่ต่างๆ ของเมืองล่ีเจียง      

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชม  ยีสุ่ยจ๋าย หรือ อุทยานน ้าหยก  ชมศาลตงปา ศาลท่ีเก่ียวสือหลวั บรรพบุรุษของ

ชาวนาซี ชมหมู่บา้นตงปาในหมู่บา้นน ้ าหยก น าชมบ่อน ้าพุศกัดิส สิทธิส ของเผา่นาซี ซ่ึงไหลมาจากภูเขาหิมะ
มงักรหยก  จากนั้นชมสินคา้ ร้านสาหร่ายเกลียวทอง พืชใตน้ ้ าท่ีมีคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด 
ซ่ึงมีสารอาหารอยูน่บัไม่ถว้น อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า  น าท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตี้ยน 
“แชงกรีล่า”  เปรียบไดก้บัสวรรคบ์นดินท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ปรารถนาจะไดม้าสัมผสับรรยากาศอนั
หนาวเย็น ระดับ 1- 2 องศา เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน ของสาธารณะรัฐ
ประชาชนจีน และทางใตสุ้ดของมณฑลน้ีก็อยูไ่ม่ไกลจากประเทศไทยของเรา จึงไม่ยากเลยท่ีคนไทยจะได้
มีโอกาสไปเท่ียวและเห็นภูเขาหิมะ อาจจะไดลุ้ยหิมะทั้งในตวัเมือง และบนภูเขา ถา้ไปในช่วงฤดูหนาว ค า
วา่ “แชงกรีล่า สวรรคบ์นดิน” “สวรรคบ์นดิน” แห่งน้ี ทางการจีนไดเ้ห็นดีเห็นงาม กบัความสวยงามและ
ความสงบของดินแดนแห่งน้ี สมกบัค าร ่ าลือ และจินตนาการของนกัเขียนนวนิยาย จึงไดเ้ปล่ียน ช่ือเมือง 
“จงเต้ียน” Zhong dain เป็น “แชง- กรีล่า” Shang Gri-La อยา่งเป็นทางการ  น าท่านชม โค้งแรกแม่น ้าแยงซี 



 

(Changjiangdiyiwan)  ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้องเมือง จงเต้ียน ห่างจากเมืองจงเต้ียน 130 กิโลเมตร โคง้แรก
ของแม่น ้ าแยงซีเกียงเป็นการเล้ียวหักเป็นรูปอกัษร V ซ่ึงแม่น ้ าแยงซีท่ีไหลผ่านเมืองล่ีเจียงช่วงน้ีมีช่ือว่า 
“จินซา” หรือเรียกเต็มๆวา่ จินซาเจียง โดยมีความหมายวา่ แม่น ้ าทรายทอง ณ จุดน้ีเองท่ีแม่น ้ าไดห้ักโคง้
ขอ้ศอกเป็นโคง้แรก 180 องศา จนเป็นท่ีมาของค าว่าโคง้แรกของแม่น ้ าแยงซีเกียง ซ่ึงหมายถึงโคง้แรก
บริเวณตน้น ้ า จากแนวไหลเดิมท่ีจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้มาเป็นการไหลจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก 
จนกลายเป็นแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดของจีน  และโคง้น ้าท่ีสวยเด่นท่ีสุดของแยงซีเกียงนั้นเอง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นให้อิสระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เมืองโบราณจงเตีย้น ชมถนนคนเดิน ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย 
ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี 
เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

  พกัที ่MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
วนัทีส่ี่ จงเตีย้น - วดัลามะซงจ้านหลนิ - หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน (รวมกระเช้า) - ทะเลสาบนาพาไห่ (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยูเ่ชิงเขา อยูห่่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มี

พระลามะจ าพรรษามากกวา่ 700 รูป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างข้ึนโดยดะไลลามะองคท่ี์ 5 
ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมยัจกัรพรรดิส คงัซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซา
เมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวงัโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวทิเบต วดัจงซานหลินก็เป็นศูนยก์ลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนั่นเอง"  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภูเขาซ่ือคาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าข้ึนไปยงั หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน ในฤดู
หนาวเม่ือโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะ
กวา้งใหญ่สุดสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไมป่้าสีม่วง สีชมพูบาน
สะพร่ังไปทัว่ทุ่ง 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านไปยงั ทะเลสาบนาพาไห่ ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 3,266 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล แวดลอ้มดว้ยเขา

สามด้าน มีล าธารไหลมารวมกัน 2 สาย ในฤดูฝนจะมีน ้ าเต็ม แต่พอฤดูร้อนมาถึงพื้นท่ีส่วนใหญ่จะ
กลายเป็นทุ่งหญา้กวา้ง กลายเป็นทุ่งส าหรับเล้ียงจามรีของชาวทิเบต ทะเลสาบนาพาไห่เป็นถ่ินอาศยัของ
หวงยา(Huang Ya) หรือนกเป็ดน ้ าสีเหลือง และนกกระเรียนคอด า ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีหายาก มีอาศยัอยู่บนท่ี
ราบสูงแถบน้ีเท่านั้น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  พกัที ่MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
วนัที่ห้า จงเตีย้น - คุนหมิง (8L9850 09.10-10.15) - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ -  

 ช้อปป้ิงถนนคนเดิน         (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 ได้เวลาสมควรน าทานเดินทางสู่สนามบินตีชิ้ง 



 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L9850 (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       

10.15 น.  เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง 

  น าท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้  เป็นแหล่งท่องเท่ียว ช้อปป้ิง เส้ือผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน
เอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน 
ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดั
ลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมี
หลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน  พาท่านแวะชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก หินหยก หินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัหยก ซ่ึงถือเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง    

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านแวะ ร้านบัวหิมะ  ท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลิต

ยาท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองจีน  จากนั้นให้ท่านได ้ช้อปป้ิงที่ถนนคนเดิน ตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ี มีสินคา้
มากมายใหท้่านไดล้ะลาย ทรัพย ์อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ มือถือ ฯลฯ 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูพเิศษ สุกีเ้ห็ด 
   พกัที ่LONG WAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 

วนัที่หก คุนหมิง - วดัหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - สวนน า้ตกคุนหมิง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ  (B/L/-) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
  น าท่านสู่ วัดหยวนทง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ์ ถังวดั

หยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึง
แตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่
เดิม วดัหยวนทง เป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึง
ถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา  จากนั้นน าท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีช่ือเสียงทางการผลิตและส่งออกของ
โลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกท่ีรู้จกัการเล้ียงไหมและพฒันาคุณสมบติัพิเศษต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ท่านจะ
ได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซ่ึงมีความเหนียว โดยใช้ทั้ งแบบเคร่ืองจกัรและ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไวส้วยงามมาก 
มีผลงานศิลปะท่ีท าจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตูโ้ชว ์แสดงเส้ือผา้ของ
ฮ่องเต ้ในสมยัโบราณ ท่ีทอมาจากเส้นไหมจีน  พาท่านแวะชมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก ยางพารา ซ่ึงถือเป็น
สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน     

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารกวางตุ้ง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สวนน ้าตกคุนหมิง หรือ Kunming Waterfall Park ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และ
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ 
Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายใน
ประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่งน ้าตกใหญ่



 

ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน ้ าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัตน้ของ
เอเชียเลยก็วา่ได ้   

 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฉางสุ่ย 
18.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เทีย่วบินที ่8L801  (ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง)                       
19.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  

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

ข้อควรควรทราบ :  
 การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมืองจนีทุกเมือง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ              

หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ยางพารา,สาหร่ายเกลยีวทอง ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จงึขอเรียน
ให้กบันักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มส่ีวนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิงขึน้อยู่กบัความ
พงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
มเีตียงและไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

17-22, 24-29 ตุลาคม 2561 23,900 23,900 4,000 

07-12, 21-26 พฤศจกิายน 2561 23,900 23,900 4,000 

05 -10 ธันวาคม 2561  
(วนัพ่อแห่งชาต+ิวนัรัฐธรรมนูญ) 

25,900 25,900 5,000 

19-24 ธันวาคม 2561 23,900 23,900 4,000 

28 ธันวาคม 2561- 02 มกราคม 2562 
(วนัขึน้ปีใหม่) 

27,900 27,900 6,000 

09-14, 23-28  มกราคม 2562 23,900 23,900 4,000 

20-25 กมุภาพนัธ์ 2562 23,900 23,900 4,000 

06-11, 13-18 ,20-25 มนีาคม 2562 23,900 23,900 4,000 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร*์* 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบกรุป๊) ทา่นละ 1,000 บาทแลว้** 



 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
  ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
 วีซ่าเขา้จีนประเภทกรุ๊ป (ใชส้แกนหนา้พาสปอร์ตส่งใหท้าง บริษทัทวัร์ 20 วนัก่อนเดินทาง) 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีาหนา้ด่าน ผูเ้ดินทาง จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพ่ิมท่านละ 800 บาท 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั
ค่าทปิพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์ 250 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิส ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิส ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิส ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 350 หยวน / ท่าน 



 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธิส ในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้



 

ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิส ในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิส ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 15 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธิส เรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตวั 
2.หนังสือเดินทาง ที่มอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่งส าหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 
3.กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี 

  ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
 จีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่
 ค าร้อง1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

 3.1รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

 3.2 ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15
 มม.ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดงัรูปตวัอยา่ง 

 3.3รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่ง
 ชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั  

 ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ย
 กวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

 3.4รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้
 ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ย
 เหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 3.5รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง 
 หรือมืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผดิปกติ 

 3.6พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

 3.7 รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
ศูนยบ์ริการยืน่ขอวซ่ีาจีน ประจ ากรุงเทพฯ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

4.หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5.กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุ ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบัิตร (ส าเนา) 
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

http://www.consular.go.th/


 

 

6.เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่
7.กรณีท างานเกีย่วกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน ์ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 
8.กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ื่นวีซ่าดว้ยตนเอง 
9.กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับย่ืนวซ่ีา 
10.ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11.บริษทัฯ รับย่ืนวซ่ีาให้ชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน (ลูกค้าต้องโชว์ตวัที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ื่น ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
12.บริษทัฯ ไม่รับย่ืนวซ่ีาให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเองท่ีสถานฑูต 
13.กรณีย่ืนวซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

หมายเหตุ 
 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม 

อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืน นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทางบริษทัฯ
จงึจะท าการย่ืนวซ่ีาประเภทอ่ืนให้โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียก
ขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมเีอกสารพร้อม และมคีวามประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

หนังสือเดินทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ีอยู ่+

ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 



 

 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 

 

สถานทูตจนีไม่รับย่ืนวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการย่ืน
วซ่ีาโดยสามารถย่ืนเอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มือถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มือถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................              

ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 


