
 
 

  

 
วนัท ี กาํหนดการ เช้า เทียง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมงิ(MU742 : 15.55-19.35)เมอืง

ฉู่สง 
X ✈  

XIN YUN HUAJIUDIAN 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 
ฉู่สง-ต้าหล-ีเมอืงโบราณต้าหล-ีผ่านชมเจดย์ี

สามองค์-จงเตยีน-โค้งแรกแม่นาํแยงซี 

เมอืงโบราณแชงกรีล่า 

   
MAO YUAN HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 

วดัลามะซงจ้านหลงิ-ช่องแคบเสือกระโดด 

จงเตยีน-ลเีจยีง-สระนาํมงักรดํา-เมอืงโบราณ 

ลเีจยีง 

 

   
JIN DAO HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 

ภูเขาหิมะมงักรหยก(นงักระเช้าใหญ่) 

โชว์จางอวโีหมว-สะพานแก้วลเีจยีง-หุบเขา

พระจนัทร์สีนาํเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง) 

ลเีจยีง-ต้าหล ี

 

   

WEN YUE DONG FANG 

HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
ต้าหล-ีคุนหมงิ-วดัหยวนทง-อสิระช้อปปิงห้าง

วอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน 
   

PING HUA YUE JIA 

HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

6 
สวนนาํตก-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ 

(MU741:13.15-14.55) 
  X  



 
 

  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จาํนวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

กาํหนดการเดินทาง เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – คุนหมงิ-เมอืงฉู่สง 

13.00 น.          คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก( ระหว่างประเทศ ) ชัน 4 

ประตู 9บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESโดยมีเจา้หน้าทีจาก

ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

15.55 น.         เหินฟ้าสู่เมอืงคุนหมงิโดยสายการบินCHINAEASTERN AIRLINESเทียวบินทีMU 742  
  (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

19.35 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาตฉิางสุ่ย เมอืงคุนหมงิ เมืองหลวงและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในมณฑล

ยนูนาน ไดส้มญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผล ิหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 
 หมายเหตุ :กรณทีีเทียวบินมกีารเปลยีนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอนืใดทําให้จัดอาหารทีภัตตาคารไม่

ทัน จะจดัอาหารเป็นชุด ให้แทน        หลงั
อาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)  ตงัอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลบั
เมืองตา้ลี ซึงเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลกัของเขตปกครองตนเองชนชาติอีฉู่สงจากนันนาํท่านเดินทางสู่ทีพกั
พกัที XIN YUN HUAJIUDIANHOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีสอง ฉู่สง–ต้าหล–ีเมอืงโบราณต้าหล-ีผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตยีน-โค้งแรกแม่นาํแยงซี-เมอืงโบราณ 

  แชงกรีล่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงต้าหล(ีใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)เขตปกครองตนเองทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยนูนานตงัอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานทีระดับ 1,975 

เมตร นาํท่านชม เมอืงโบราณแห่งต้าหลสีมัผสับรรยากาศอนัสงบเงียบของ เมอืงไท่เหอ อนัเป็นนคร

หลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้  



 
 

  

นาํท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตา้หลีทีโดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ

ไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค ์ 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตยีน “ แชงกรีล่า ”(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง) ซึงอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองลีเจียง และ

อาณาจกัรหย ีของเมืองหนิงหลาง สถานทีแห่งนีจึงไดชื้อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ระหว่างทาง

ท่านจะไดช้ม โค้งแรกแม่นาํแยงซีเกิดจากแม่นาํแยงซีทีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึงเป็นทีราบ

สูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น 

“ โค้งแรกแม่นาํแยงซี ”ขึนจากนนัเดินทางสู่ เมอืงโบราณแชงกรีล่า เป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมชาว

ทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึงเต็มไปดว้ยร้านคา้ของคนพืนเมืองและร้านขายสินคา้

ทีระลึกมากมาย 

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

  พกัที MAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีสาม วดัลามะซงจ้านหลงิ-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตยีน-ลเีจยีง-สระนาํมงักรดํา-เมอืงโบราณลเีจยีง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่วดัลามะซงจ้านหลงิสร้างขึนในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะทีมีอายเุก่าแก่กว่า 300 ปี 

มีพระลามะจาํพรรษาอยูก่ว่า 700 รูป สร้างขึนโดยดะไลลามะองคที์ 5 มีโบราณวตัถุมากมาย รวมทงั

รูปปันทองสมัฤทธิทีมีชือเสียงมากทีสุด 



 
 

  

 

 

 

จากนนันาํท่านชม ช่องแคบเสือกระโดดซึงเป็นช่องแคบช่วงแม่นาํแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง 

(แม่นาํทรายทอง) เป็นช่องแคบทีมีนาํไหลเชียวมาก ช่วงทีแคบทีสุดประมาณ 30 เมตร 



 
 

  

 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลีเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)เป็นเมืองซึงตงัอยู่ในหุบเขาทีมี

ทศันียภาพงดงาม เป็นถินทีอยู่ของชาวหน่าซี นาํท่านเดินทางสู่ สระมังกรดํา ชมความงดงามของ

อุทยานทีกวา้งใหญ่ และนาํในบึงทีใสสะอาดมากจนสามารถสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของภูเขาหิมะให้

เห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากนันนําท่านชม เมืองโบราณลีเจียง ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุ

ยอ้นหลงัไปถึงราชวงศห์ยวนกว่า 800 ปี ไดรั้บประกาศจากองค์การยเูนสโกใ้ห้เป็น “ เมืองมรดก

โลก ” 

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารเมนูพเิศษ...สุกปีลาแซลมอน 

 พกัที JIN DAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีสี                 ภูเขาหิมะมงักรหยก (นังกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวโีหมว) 

  สะพานแก้วลเีจยีง-หุบเขาพระจนัทร์สีนําเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-ลเีจยีง-ต้าหล ี

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยกตงัอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลีเจียง เป็นภูเขา

สูงทีตงัตระหง่าน ซึงมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทงัปี จากนันนาํท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้า



 
 

  

ใหญ่)ขึนสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ทีความสูงระดบั 4,506 เมตรให้ท่านไดส้ัมผสั

ความหนาวเยน็และยงิใหญ่ของภูเขาแห่งนี  

 

 

จากนนันาํท่านชมIMPRESSION LIJIANG ผูก้าํกบัชือกอ้งโลก  จางอว ีโหมว ไดเ้นรมิตให้ภูเขา

หิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัและบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง ใชน้กัแสดงกว่า 600 ชีวิต  

***โปรดทราบ !!  โชว์ IMPRESSION LIJIANGหากมีการปิดการแสดงในวันนันๆ 
หรือปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จดัรับผิดชอบ
เพยีงจดัโชว์พนืเมืองLIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร)แทนให้เท่านัน โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคนืค่าใช้จ่ายใดๆทงัสิน*** 

 



 
 

  

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วลเีจียงสะพานนีอยู่บนหุบเขา  หุบเขาลึกทีทรุดตวัลงในระหว่างการ

เคลือนยา้ยของอาคารโลกในช่วงยคุนาํแข็งในไตรมาสทีสีของลา้นปีทีผา่นมาสะพานยาว 137 เมตร   

กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใตหุ้บเขา 97 เมตรไดชื้อว่าเป็นสะพานแกว้แขวน ทีสูงทีสุดในทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับนําทะเลและสามารถบรรทุก

รถบรรทุกได ้16 ตนั 

 

 จากนันนาํท่านเทียวชม หุบเขาพระจันทร์สีนําเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”(รวมรถราง) เป็นหุบเขาทีอยู่ทาง

ตะวนัออกของภูเขาหิมะมงักรหยก นาํท่านชม ธารนําขาว หรือนําตกไป๋สุ่ย ธารนาํทีเป็นเชิงชัน

หินปูนสีขาว หลดหลนัลามางดงาม ดุจจาํลองความงดงามของอุทยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 

 



 
 

  

 จากนนันาํท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงต้าหล(ีใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)เขตปกครองตนเองทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยนูนานตงัอยูร่ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัทีWEN YUE DONG FANG HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีห้า ต้าหล-ีคุนหมงิ-วดัหยวนทง-อสิระช้อปปิงห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที

ใหญ่ทีสุดในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ลา้นคน  

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารเมนูพเิศษ...อาหารกวางตุ้ง 

บ่าย นาํท่านนมสัการสิงศกัดิสิทธิ ณวดัหยวนทงซึงเป็น “วดัทีใหญ่ทีสุดในนครคุนหมิง” มีประวติัความ

เป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นาํท่านนมสัการพระพุทธรูปจาํลอง ซึงอญัเชิญมาจากประเทศไทย  

 

 

จากนนัอสิระช้อปปิงห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน ใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิท 

มิตรสหายก่อนกลบั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารเมนูพเิศษ...สุกเีห็ด+นําจมิไทยรสเด็ด 

 พกัที PING HUA YUE JIA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีหก  สวนนาํตก-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 
 

  

นาํท่านสู่ สวนนําตก Kunming Waterfall Parkแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ซึงถือว่า

ไดรั้บความนิยมอยา่งมากเมือไดเ้ปิดตวัขึน เพราะสวนสาธารณะแห่งนีใชเ้วลาในการสร้างกว่า 3 ปี 

ซึงภายในสวนสาธารณะแห่งนีก็มีไฮไลทที์พลาดไม่ไดก้็คือ นาํตก และ ทะเลสาบทีมีถึง 2 แห่ง ถือ

ว่าเป็นธรรมชาติทีสร้างสรรคด์ว้ยฝีมือมนุษยที์ยิงใหญ่ทีสุดอีกอย่างหนึง สวนนาํตกแห่งนีมีขนาด

ใหญ่ มีความกวา้งกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทาํใหส้วนสาธารณะแห่งนีไดชื้อว่า

เป็นนาํตกฝีมือมนุษยที์ยาวทีสุดของเอเชียเลยก็ว่าได ้

 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนับริการอาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด  

13.15น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINAEASTERN AIRLINESเทียวบินทMีU741 
 (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

14.55น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... 

********ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ******** 

ทวัร์คุณธรรมคุนหมงิ...ขนมไข่ปลา 

ลเีจยีง ภูเขาหิมะมงักรหยก แชงกรีล่า 6 วนั 5 คืน(MU) 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 



 
 

  

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านนั 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํมนัขึนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี

นาํมนัเพิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นเีช็คภาษีนาํมนัณวนัที13ก.ค.62เป็นเงิน4,400บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนีปกต ิ4 วนัทําการราคา 1,650บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียืนด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิม1,125บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ) 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครืองดืมทุกมือ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
6. นาํหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรัมจาํนวน 1 ใบสมัภาระติดตวัขึนเครืองได ้1ชิน ต่อท่านนาํหนักตอ้งไม่เกิน7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัทีมีอายตุงัแต่ 1 เดือนขึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูที้มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ขึนไป ค่าชดเชยทงัหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไวใ้นกรมธรรมท์งันีย่อม
อยูใ่นขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกนัการเดินทางเพอืให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้นที 330 บาท ขึนอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดยีว 
จ่ายเพมิ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 

วันท ี18-23 กนัยายน 2562 

**เพิมพีเรียด** 
23,999 บาท 23,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 

วันท ี16-21 ตุลาคม 2562 

**เพิมพีเรียด** 
24,999 บาท 24,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 

วันท ี23-28 ตุลาคม 2562 

(วันปิยมหาราช)**เพิมพีเรียด** 
24,999 บาท 24,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 

วันท ี6-11 พฤศจิกายน 2562 

**เพิมพีเรียด** 
24,999 บาท 24,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 

วันท ี20-25 พฤศจิกายน 2562 

**เพิมพีเรียด** 
24,999 บาท 24,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 

วันท ี4-9 ธันวาคม 2562 

(วันพ่อแห่งชาติ)**เพิมพีเรียด** 
24,999 บาท 24,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท 



 
 

  

กรณีทีเสียชีวิตหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไสเ้ลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวขอ้ง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็นชาวไทยเท่านัน!!! 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพมิ 50 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษีมลูค่าเพิมVAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณีทีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถกูตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมลูค่าเพิม และหกั ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทงัหมดเท่านนั และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 

ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถกูใหก้บับริษทัทวัร์เท่านนั 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

เงือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครังแรกชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทงัหมด(ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง)พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่ายจาํนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่ายขายก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพมิ1,125บาท(อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

3. ชําระส่วนทีเหลอืก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอย่างราบรืน 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอืนๆทีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรมแรงงาน

ทงัจากไทย และต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสินแต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอ

สงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 
 

  

ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนัหากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯสงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั

เครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

ในกรณีทีลกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีของบริษทั ฯก่อนทุกครัง  มิฉะนันทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทางไทย 

1. หนงัสือเดินทางทีมีอายกุารใชง้านไม่ตาํกว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจาํนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสีขาวเท่านนั!! 

ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยมิ, หา้มใส่เสือสีอ่อนและสีขาว (หา้มใส่เสือคอกวา้งแขน

กุดซีทรูลกูไมส้ายเดียวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแว่น

สีดาํ, หา้มสวมใส่เครืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลดั เป็นตน้ 

รูปตอ้งเห็นคิวและใบหูทงั 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจิูเท่านนัและตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

**ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง) 

5. กรณเีด็กอายุตาํกว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี 

เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทังนีกรณเีด็กอายุตาํกว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

  2.สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 

  3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

  4.กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

เดินทางพร้อมญาต ิ

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทังนีกรณเีด็กอายุตาํกว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

2.สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 



 
 

  

3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่ 

4.กรณีชือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํทีเขตหรืออาํเภอเท่านนั 

6.  ผู้เดินทางทีชือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี 

1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านนั  

2.หนงัสือชีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านนั 

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยนืวีซ่าทีศนูยย์นืวีซ่าจีนในวนัยนืวีซ่า 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาตใิช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี 

1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านัน!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกว่า 3 – 6 เดือนหากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง 

2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยนืวซ่ีาหนงัสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณทีีทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,210บาท 

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 

ประเทศทีไม่สามารถขอวซ่ีาจนีแบบด่วนได้  

ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยโุรปทีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ

เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีนและตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยนืวีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยนืวีซ่า ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง

นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเข้าใจศนูยย์นืวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ

ของสถานทูตและบางครังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ

ยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้ง

ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  

** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็นหลัก** 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!  เพอืประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน 



 
 

  

**กรุณากรอกรายละเอยีดทงัหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพอืประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ชือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   

  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส

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

ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มอืถือ.................................. 

ทีอยู่ปัจจุบนั(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษาปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 

.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณปัีจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกทีอยู่สถานทีทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

เมอืวนัที....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วนัที.......................เดอืน.......................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมอืวนัที....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วนัที.......................เดอืน.......................ปี................. 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์  

สําหรับคนโสดขอให้ระบุชือบิดา-มารดา / สําหรับท่านทีสมรสแล้วให้ระบุชือสามี หรือ ภรรยา 
เท่านัน!!(ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดาชือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สาม ีหรือ ภรรยา ชือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิมเติม  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทงันีเพือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทนี ี (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 


