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คนุหมิง ตา้หล่ี ล่ีเจียง ภูเขาหิมะมงักรหยก 5วนั4คืน 

เยือนนครคุนหมิง เมืองหลวงแหง่มณฑลยูนาน ดินแดนแหง่ฤดูใบไมผ้ลิ  

นัง่กระเชา้ใหญ่ข้ึนไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขา ภเูขาหิมะมงักรหยก  

เดินเล่นฟินๆ ชิม ชอ้ป แชะ ณ เมืองเก่าตา้ล่ี และเมืองเก่าล่ีเจียง 

ชมโชวส์ุดยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผูก้  ากับ จางอ้ีโหมว 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ถนนคนเดินจินป้ีลู่ พรอ้มชิมอาหารม้ือพิเศษ !! แซลมอนสุก้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางช่วงวันหยุดยาวเดือน เมษายน 2560 

ราคาเริ่มตน้ 25,777 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

GREAT DESTINATION OF YUNNAN 5D4N BY FD 
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เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ตา้หล่ี – เมืองโบราณตา้หล่ี 

05.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองชั้น 3 ประตู 2 เคา้เตอร ์1-2 สายการบิน AIR ASIA  

พบเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับัตรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

07.50 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD582  

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

11.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รบั

กระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดินทาง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหล่ี ต้าหล่ีเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณ ท่ีราบลุ่มระหว่าง

ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชงัชา้น ซ่ึงมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวนัตกของเมือง เป็น

เมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋  ตา้หล่ี มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ตา้หล่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซ่ึงน าไปใชใ้นการ

ก่อสร้างและประดับตกแต่งอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาท่ี

งดงาม  

 น าคณะเดินชม เมืองโบราณตา้หล่ี ท่ีสร้างขึ้ นเม่ือกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ไดผ่้านกาลเวลา

มาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้ง

ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณ

ปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผ่านตัวเมืองโบราณสายหน่ึงซ่ึงทุกวนัน้ี

ไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ท่ีคึกคกั ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นค้าต่างๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ท่ี

แต่งชุดประจ าเผ่าขายสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนตา้หล่ี ผ้าพ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน และ

อาหารท้องถ่ืนต่างๆ 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี DALI N° HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง ผ่านชมเจดียส์ามองคว์ดัฉงเซ่ิง – ทะลสาบเอ๋อรไ์ห่ – วดัเจา้แม่กวนอิม – ล่ีเจยีง –  

                  สระน ้ามังกรด า – เมืองเก่าล่ีเจยีง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เพ่ือชมความงดงามและถ่ายรูปกบัทะเลสาบ ทะเลสาบเอ๋อ

ไห่ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงในมณฑลยูนนาน ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรฐัประชาชนจีน ท่ีระดับ

ความสูง 1 ,972 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล มีความยาวจากริมฝั่ งทิศเหนือจรดทิศใต้ 40 

กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวนัตก ประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 250 ตาราง

กิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนท่ีราบสูงท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองในสาธารณรฐัประชาชนจีน น ้ าใน

ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นน ้ าจืด ซ่ึงใสสะอาดจนสามารถมองเห็นถึงทัศนียภาพใต้น ้ า และมักจะมี

หมอกควันลอยขึ้ นเหนือทะเลสาบอันกวา้งใหญ่น้ี ท าใหทิ้วทัศน์ตามบริเวณทะเลสาบสวยงามย่ิง

นัก จึงไดส้มญานามว่า "ไข่มุกบนท่ีราบสูง" ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองคแ์ห่ง

วดัฉงเซ่ิน อยู่ห่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หล่ีประมาณหน่ึงกิโลเมตร ตั้งตระหง่านเผชิญหน้า

กบัทะเลสาป เจดีย์ทั้ งสามก่อสรา้งดว้ยอิฐ องคใ์หญ่ท่ีสุดและเป็นองค์แรกมีรูปทรงส่ีเหล่ียม สูง 

69.13 เมตร ส่วนเจดีย์อีกสององค ์สรา้งในสมัยราชวงศซ์้อง เป็นทรงแปดเหล่ียม 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม วดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกาย เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมท่ีสวยงามและมี

ช่ือเสียงของเมืองเก่าตา้หล่ี ตั้งอยู่ในทิศใตข้องเมือง ตามต านานเล่าเม่ือครั้งท่ีกองทัพทหารมอง

โกลรุกรานแผ่นดินจีน เจ ้าแม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลังเดินลง

มาจากภูเขา เพ่ือใหท้หารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เม่ือทหารทองโกลเห็นเขา้ก็ไดถ้ามว่า จะแบก

หินกอ้นใหญ่ขนาดน้ีไปท าอะไร หญิงชราก็ตอบว่าจะแบกไปสรา้งเป็นก าแพงเมืองตา้หล่ี เม่ือ
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ทหารมองโกลไดยิ้นดงันั่น จึงตดัสินใจยกทัพกลับไป เหตุเพราะทหารมองโกล เห็นว่าแม้แต่หญิง

ชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถ้าเป็นคนวยัหนุ่มสาวจะต้องมีพละก าลังมากมาย ยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้

ท าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสรา้งวดัแห่งน้ีขึ้ นในสมัยราชวงศถ์ัง และยัง

มีรูปป้ันหญิงชราแบกกอ้นหินต่อหน้ากองทัพมองโกลตามต านานอยู่ภายในวดัดว้ย 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน่น าท่านเดินทางสู่  เมืองล่ีเจียง ล่ีเจียงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอน

เหนือของต้าล่ี ซ่ึงมีประวัติศาสตรอ์ันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี และเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชน

เผ่าหน่าซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต 

 น าท่านชม สระน ้ามังกรด า อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัว

เมืองล่ีเจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 

11 ,390 ตารางเมตร สร้างขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศชิ์ง(แมนจู) สระน ้ ามังกรด ามี

จุดเด่นท่ีความใสของน ้ าท่ีใสราวกบัมรกต สะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้

อย่างชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมังกรด าเป็นหน่ึง

ในทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

 จากน้ันท่านเดินชมเขต เมืองเก่าล่ีเจยีง หรือ เมืองโบราณต้าเอ้ียนเจิ้ น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 

800 ปี ซ่ึงภายในเมืองเก่าน้ันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ท่ีหาชมได้

ยาก และไดร้ับการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี บางหลังเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนังจีนย้อน

ยุค บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรบัเปล่ียนใหก้ลายมาเป็นรา้นค้าขายของมากมาย มีสินคา้พ้ืนเมือง 

และอาหารสารพดัอย่างให้ไดเ้ดินเลือกซ้ือกนัอย่างเพลิดเพลิน ย่านเมืองเก่าน้ีมีช่ือเสียงจากคู

คลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนไดร้ับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และยังเป็น

เมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีปลาแซลมอล 

พกัท่ี QIAOXIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้ โหมว) – 

อุทยานน ้าหยก – ฉู่ฉง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ขึ้ นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 

3,356 เมตร และสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดท่ี

สวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีขึ้ นยอดเขา ท่านจะได้ช่ืนชมและด่ืมด า่กบัความหนาวเย็นของ

ธรรมชาติ ภูเขาแห่งน้ีตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภูเขาสูงท่ีตั้ ง

ตระหง่าน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งน้ีประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ ง

หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ

คล้ายมังกรก าลังเล้ือย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่น้ันดูราวกบัหยกขาว ท่ีตัดกับสีน ้ าเงินของ

ท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า 

จากน้ันท าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซ่ึงก ากบัการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผู้ก  ากบัชาวจีน

ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้ นมาบนความสูงกว่า 

3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซ่ึงการ

แสดงไดน้ี้ใชนั้กแสดงซ่ึงเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์

ร้อง เต้น  เล่น พร้อมแสง สี  เสีย ง และการแต่งกายแบบ

สวยงาม ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเป็นการเล่าเร่ืองราว ใหไ้ด้

รบัรูถึ้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองล่ีเจียง 

ถือว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจ้งท่ีย่ิงใหญ่ตระการตาเป็น

อย่างย่ิง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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น าทุกท่านสู่ อุทยานน ้ าหยก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่ งใหม่ ใน ล่ีเจียง เป็นหัวใจทางด้าน

วฒันธรรมของชนเผ่านาซี โดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซ่ึงมี

รูปป้ันแกะสลักด้วยไม้  ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซ้ายเป็นแม่ และน ้าตกมังกรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดย

จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือว่ามังกรออกถ ้า ชั้นท่ีสองช่ือมังกรเล่นน ้า ชั้นท่ีสามช่ือมังกรโบย

บิน และยังมีตน้ไม้เทวดา ซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพ้ืนท่ีน้ันโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี 

และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การเล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ า

ปลาแซลมอลมาเล้ียงไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้ งสีด าและสีทองว่ายอยู่ในสระน ้าของ

อุทยาน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าหล่ี เป็นเขต

ปกครองตนเองชนเผ่าอ๋ี ซ่ึงเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจีน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี YIREN GU ZHEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี คุนหมิง–รา้นนวดเท้า(บัวหิมะ) – วดัหยวนทง – รา้นใบชา – รา้นผ้าไหม – อิสระช้อปป้ิง

ถนนคนเดินจนิป้ีลู่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมี

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 

-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยล้า กบัยานวดขนาด

พิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็น

เลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม วดัหยวนทง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน เป็นอาราม

ทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง สรา้งมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 

1,200 กว่าปี ซ่ึงภายในวดั กลางลานจะมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียม

กลางสระน ้าสีมรกต ศาลาแปดเหล่ียมหลังน้ีเป็นศาลาท่ีอู๋ซานกุ้ยสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง  ใน
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ศาลาประดิษฐาน “เจ ้าแม่กวนอิมพนักร” และเจา้แม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจ ้าแม่กวนอิม

หยก” ด้านหลังวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จ าลอง) ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่านแวะชิมชาท่ี รา้นใบชา ใหท่้านไดล้องชิม “ชาผู่เอ่อร”์ ชาท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยู

นาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ ใบชาท่ีไดช่ื้อว่าเป็นใบชาเพ่ือสุขภาพและความงาม 

น าท่านชมผลิตภัณฑ์ท่ี ร้านผ้าไหม ท่ีขึ้ นช่ือของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท า

จากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เส้ือผ้า รองเท้า เป็นตน้  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจนิป้ีลู่ ถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใจกลางนครคุนหมิง ซ่ีง

สัญลักษณ์ของถนนคนเดินแห่งน้ีก็คือซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่มรกต ตั้งอยู่ตอนกลางของ

ถนน ซ่ึงภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจีจึงเอาค าย่อ “จินป้ี” มาขนานนามถนนว่าจินป้ีลู่ ใหท่้าน

ไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอัธยาศยั ในถนนย่านถนนจินป้ีลู่แห่งน้ีเป็นแหล่งเส้ือผ้าแบรนดเ์นม ทั้งของจีน

และต่างประเทศ เคร่ืองประดบัอัญมณีชั้นเย่ียม รา้นเคร่ืองด่ืม รา้นอาหารพ้ืนเมือง 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า รา้นหยก – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชม รา้นหยก หยกเป็นอัญมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง และไดร้บัความนิยมมากในประเทศแถบ

เอเชีย เช่ือกนัว่า หยกเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ผู้ใดท่ีครอบครองจะพบกบัความโชคดี มีความสุข 
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มีความเจริญรุ่งเร่ืองอย่างน่าอัศจรรย์ ใหท่้านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากอันล ้าค่าแก่คนท่ีท่านรัก 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 

12.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD583 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที)    

14.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า **  

 

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหัวหนา้ทัวร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า18ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า18ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

10-14 เมษายน 2560  25,777 25,777 25,777 4,000 16,900 

11-15 เมษายน 2560 29,777 29,777 29,777 5,500 19,900 

12-16 เมษายน 2560 29,777 29,777 29,777 5,500 19,900 

14-18 เมษายน 2560 25,777 25,777 25,777 4,000 16,900 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 25,777 25,777 25,777 4,000 16,900 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพ่ือร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม , ร้านไข่มุก , ร้านป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไว้ในโปรแกรมทัวร ์

เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกร้านจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 400หยวน/ท่าน/ วนั 

 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลับปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลัก 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบังคบัลูกทัวรท์ั้ งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)       

     ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 

วนัจ ันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไ ขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมดทั้ งน้ี ทางบริษทัจะหัก

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่  ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทัวรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 

วนัจ ันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
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6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว
ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล  สเปรย์ ท่ี จะน าติดตัวขึ้ น เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ้ นเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ  านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000  mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าขึ้ นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน 
 หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ ์ ไม่ช ารุด มีหน้าว่างส าหรบัติดหน้าวีซ่าและ

ประทับตราเขา้-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  านวน 2 รูป      ตวัอย่างรูปถ่ายท่ีไดม้าตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไม่รบัรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊ กเกอร ์ /  

รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด  

และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังตอ้งเป็นสีขาว) 

 หลักฐานส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, 

ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

 แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน ท่ีกรอกรายละเอียด

ชดัเจนและถูกตอ้ง 

 
 

เง่ือนไขเอกสารเพิ่มเติมการยื่นวีซ่าประเภทต่างๆ 
 เอกสารเพิ่มเติมกรณีผูเ้ยาว ์  

อายุ 6-18 ปีบริบูรณ ์ ใช ้ ส าเนาสูติบัตร   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต า่กว่า 6 ปีบริบูรณ ์ ใช ้ สูติบัตร (ฉบับจริง)  พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนังสือ

ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังทา้ยใบหย่ามา

ดว้ย เพื่อยืนยนัการปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งย่ืนหนังสือรบัรองการท างาน, จดหมายช้ีแจงตนเอง 

และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) และ

สามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนัเท่านั้น 

 กรณีชาวต่างชาติท่ีท างานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ตอ้งย่ืน ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), จดหมายช้ีแจงตนเอง

พรอ้มรายละเอียดท่ีอยู่ท่ีชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไป

แสดงตวัท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อย่ืนวีซ่า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไม่รบัย่ืนวีซ่ากรณีดงัน้ี  
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หนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน ทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 

รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่วน และส  าหรบัชาวต่างชาติ 

1. กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใชเ้วลาด  าเนินการ 2-3 วันท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

2. กรณียื่นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใชเ้วลาด  าเนินการ 1 วันท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

3. พาสปอรต์อเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 

 

หมายเหตุ 

 ผูย่ื้นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็

ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระ

ไปแล้ว 

 ทางบริษัทฯ บริการย่ืนวีซ่าประเภทท่องเท่ียวแบบเขา้ออก 1 ครั้ง ใหแ้ก่ท่านซ่ึงด าเนินการย่ืนเป็นหมู่คณะและเป็น

การย่ืนแบบปรกติ 4 วนัท าการเท่านั้น 

 การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณพ์รอ้มของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อนัเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจีน 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดให้ครบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

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

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา............................................ ......ช่ือมารดา...................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 

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

□ หมา้ย □ หย่า   

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น.............................................................. ................................................................. ................ 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัท์บา้น........ ...............................เบอรมื์อถือ............................................. 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)............................................................... ............................ 

รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท์........................................ เบอรมื์อถือ......................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน............... ........................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท์................................ ............................... 

(กรุณาแจง้เบอรท่ี์สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจาก 

ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ้่ายให  ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 

ถ้ามี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง....................................วตัถุประสงค.์...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวนัท่ี.................. .......................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์......................... 

ช่ือสมาชิกในครอบครัวพรอ้มระบุความสัมพันธ  ์

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ .......................... ... 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพนัธ์ ............................. 

ช่ือผูต้ิดต่อได ้(กรณีฉุกเฉินท่ีไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท์.................................. 

ความสัมพนัธ์....................................................  
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การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 


