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SUPER คุ้ม คุนหมงิ ภเูขาเจีย้วจื่อ  ตงชวน สะพานแก้ว  ถ า้ไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม  2562  

เร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)(MU2584 : 07.50-11.40)-ตงชวน-แผน่ดินสแีดง 
วนัท่ี 2.  ตงชวน-ถ่างเตีย้น-ภเูขาเจีย้วจ่ือ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) 
วนัท่ี 3.  ถ่างเตีย้น-คนุหมิง-ถํา้ไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ลงเขา)-ร้านบวัหิมะ-อิสระช้อปปิง้ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 4.  วดัหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนนํา้ตกคนุหมิง-ร้านหยก-ประตมู้าทองไก่หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)

(MU2583:23.00-00.50) 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU2584 : 
07.50-11.40)-ตงชวน-แผ่นดนิสีแดง 

05.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ P ประต ู7  สายการบินไช
น่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางให้กบัทกุทา่น 

07.50 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง โดยเท่ียวบนิท่ี MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูน

นานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร 
อยู่สูงเหนือระดับนํา้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมี
ภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ีมีเสน่ห์ดึงดดูนักท่องเท่ียวก็คือ
ธรรมชาตท่ีิสวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ตีแ้ปลว่า แผ่นดินสี

แดง เป็นอําเภอท่ีอยู่ในเขตปกครองของเมืองคนุหมิง อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน 
มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาท่ีดอกไม้หลากหลายสี นานพนัธุ์บาน ทําให้เกิดสีสนัมากมายของดอกไม้ตดักับ
ดินสีแดง  ทําให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นําท่านชม แผ่นดินสีแดง ตัง้อยู่ในเขตเมืองตงชวน 
ทางตอนเหนือของคนุหมิง ในเขตพืน้ท่ีชนบท ตงชวนพืน้แผ่นดินท่ีเป็นเนือ้ดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์
ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเนือ้ดิน จึงทําให้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม สีสันสดใส 



พืชผกัท่ีปลกูในบริเวณพืน้ท่ีนีอ้าทิ ข้าวโอ๊ต พวกมนัฝร่ัง และอ่ืนๆ สีสนัของพืชผกัพวกนี ้อีกทัง้ขนาดของ
ต้นท่ีแตกตา่งกนัไป ก็ทําให้เกิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดเูก็บเก่ียว  

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  

      ที่พัก โรงแรม  HONGYTU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 2 ตงชวน-ถ่างเตีย้น-ภเูขาเจีย้วจื่อ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองถางเตีย้น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ให้ท่านได้ชมทศันียภาพท่ีงดงาม ตลอด
สองข้างทาง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

  
 นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเจีย้วจ่ือ นําท่านนัง่รถของอุทยาน จากนัน้นั่งกระเช้าขึน้สู่ด้านบนของภูเขา ท่ี

ระดบัความสูงกว่า 4,223 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ภูเขาเจีย้วจ่ือนับเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ

มณฑลยนูนาน  ให้ทา่นได้สมัผสัธรรมชาต ิและความสวยงาม   

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  FENGYI  HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 3 ถ่างเตีย้น-คุนหมิง-ถ า้ไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ลงเขา)-ร้านบัวหมิะ-อิสระช้อป

ป้ิงตลาดกลางคืน 

 เดนิทางกลบัสู ่คนุหมิง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางสู ่ถํา้ไซอ๋ิว ตัง้อยู่ในเมืองคนุหมิง ห่าง
จากใจกลางเมืองใช้เวลาเพียง 30-40 นาที ถํา้นีใ้นอดีตสมยัราชวงศ์หมิง ได้รับการขนามนามว่า เป็นถํา้ท่ี
แปลกประหลาดอนัดบั 1 ภายมีคาสต์หินปนูงอกโดยธรรมชาติ ถํา้ไซอ๋ิวแบ่งออกเป็นหลายห้องโถง เช่น 
ถํา้ไซอ๋ิว ถํา้กวนอิม นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองเล่น เช่น สไลเดอร์ ฯลฯ ได้เวลาอนัสมควร นําท่านสนกุกบัการ
ลงสไลเดอร์ ใช้เวลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมารถด้านลา่ง  



 หมายเหต ุหากทา่นใดไมส่ะดวกลงสไลเดอร์สามารถเดินลงได้ตามปกติ แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

คา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ เน่ืองจากราคารวมอยูก่บัคา่เข้าถํา้อยูแ่ล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผ่อนคลาย

ความเม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซํา้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีม

บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามญัประจําบ้าน 

จากนัน้อิสระช้อปป้ิง ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของท่ีระลึกพืน้เมืองต่างๆ ฝากญาติ

สนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  อาหารกวางตุ้ง 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
„ โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN  โชว์พืน้เมืองของชาวยูนนาน ราคาท่านละ 300 หยวน 

**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และช าระเงนิกับไกด์ท้องถิ่น** 
ที่พัก โรงแรม  GAOYUAN MINGZHU  HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 4 
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน า้ตกคุนหมิง-ร้านหยก-ประตูม้าทองไก่หยก-คุนหมิง
(สนามบนิฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

 
 

จากนัน้นําคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทง

เจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคนุหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวัดตกแต่งร่มร่ืน

สวยงามกลางลานมีสระนํา้ขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลังวัดเป็น

อาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ท่ีวัดหยวนทงแห่งนี  ้แวะชม ผ้าไหม 

สินค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีน  จากนัน้นําคณะเข้าชม นําท่านสู่ สวนน า้ตก ตัง้อยู่ทางเหนือของคนุหมิง เป็น

สวนสาธารณะใจกลางเมืองคนุหมิงซึ่งเปิดเม่ือไม่นานมานี ้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ี

พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี

ด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยนํา้ตกใหญ่ยกัษ์นัน้ ท่ีกว้างถึง 400 เมตร และมีความสงูกว่า 12.5 เมตร 

และทะเลสาบ 2 แหง่ ท่ีสร้างขึน้ด้วยฝีมือมนษุย์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  สกีุเ้ห็ด 



 จากนัน้แวะชม หยกจีน ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กําไรหยก แหวน

หยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสียง  จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง 

ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปีจี้ จนเป็นท่ีมาของช่ือถนน

แหง่นี ้โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่ง

นี ้เป็นแหล่งเสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อัญมณีชัน้เย่ียม ร้าน

เคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั   

 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.00 น. อําลาเมืองคนุหมิง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี MU2853 

00.50 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวน

ผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

อัตราค่าบริการ : SUPER คุ้ม คุนหมิง ภเูขาเจีย้วจ่ือ  ตงชวน สะพานแก้ว  ถ า้ไซอิ๋ว 4 วนั 3 คืน  โดยสายการบินไช
น่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-24 ส.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 05-08 ก.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 12-15 ก.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 18-21 ก.ย. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 16-19 ต.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 25-28 ต.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 30 ต.ค. -02 พ.ย.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 



วนัท่ี 08-11 พ.ย. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 15-18 พ.ย. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 22-25 พ.ย. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 07-10 ธ.ค. 62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 14-17 ธ.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

วนัท่ี 21-24 ธ.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

รวมวีซ่ากรุ๊ป 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 
    เน่ืองจากทวัร์เป็นราคาโปรโมชัน่ และตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหน้าตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว หากท่าน



ต้องการยกเลิกการเดนิทาง หรือ เล่ือนการเดนิทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
ทัง้สิน้ และหากออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม
ตัว๋เคร่ืองบนิไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้หรือไมส่ามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทาง 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 



 วีซ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้สําเนา
หน้าพาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชดัเจนพืน้หลงัสีขาว สแกน
ได้หรือถ่ายรุปเองได้  และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 10 วนัก่อนเดนิทาง)  

         หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการทําวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ 
ทําให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อม
เอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือทําการย่ืนคําขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับย่ืน    

         โปรดทราบ ผู้ ท่ีมีความประสงค์ ย่ืนคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องย่ืนวีซ่าจีนแบบ
เดี่ยวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่กําหนดการเดมิ 4 วนัทําการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี
ลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.
โซมาเลีย   

        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที 
ไมส่ามารถนําไปใช้กบัการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินคา่วีซ่าได้ทกุ
กรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนํา้หนัก
ตามสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจ

และความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ เปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,775 บาท  



1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , สําเนาสูติบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยู่ท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอ่

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุ่ม
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท
ทวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบ
ลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 



 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ
ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 



 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  



 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจทาํให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


