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กาํหนดการเดนิทาง  11-16 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 21-26 , 22-27 ตุลาคม  2561 

วนัแรก    สนามบินดอนเมอืง – คุนหมงิ – หวงกว่อซู่        
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย 

(FD)  มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บั
ทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

08.05 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD 582 *บริการอาหารบนเคร่ือง  
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานที่ทอ่งเที่ยวที่โดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารรถโคช้ปรับอากาศ นาํท่านเดินทางสู่เมืองหวงกว่อซู่ เมืองที่ตั้ง
ของนํ้ าตกหวงกวอ่ซู่ที่มีช่ือเสียงและใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัที่พกั   
     พักที่หวงกว่อซู่  GALAXY INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่อง    อทุยานนํา้ตกหวงกว่อซู่ – สะพานเทยีนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถํา้เทยีนชิง – ป่าหินนํา้ – นํา้ตก 
   เต่าโพถาง – นํา้ตกหวงกว่อซู่ (รวมบันไดเลือ่น) – ซิงยี ่  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อุทยานนํา้ตกหวงกว่อซู่ นํ้ าตกที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศจีน สูง 68 เมตร กวา้ง 84 เมตรอนัตระการตา และจุดเด่นของนํ้ าตกหวงกวอ่ซู่ คือเป็นนํ้ าตกที่
สามารถชมววิไดท้ั้งจากทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงันํ้ าตก เป็นอีกความงามที่ธรรมชาติไดบ้รรจงไวใ้ห้ นํ้ าตกหวง 
กวอ่ซู่ ประกอบดว้ย 3 อศัจรรย ์ คือเป็นนํ้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหศัจรรยช์มไดท้ั้งดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั ฟองของนํ้ าใสกระจายดุจดงัสาํลี ยามกลางวนัจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเยน็ นํ้ าตกมีหลาย
ชั้นจะเป็นนํ้ าตกซอ้นนํ้ าตก ถํ้าสุ่ยเหลียน ถํ้าที่อยูด่า้นหลงัของนํ้ าตก และมีนํ้ าตกลูกอยูด่า้นในถํ้าอีกที ซ่ึงใชเ้ป็น
สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว เดินผา่นม่านนํ้ าตก ชมสายนํ้ าที่ตกยอ้ยผา่นหนา้ท่านประดุจม่านผนืใหญ่  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ เทียนชิงเฉียว หรือสะพานข้ามดวงดาว เดินสะพาน
ขา้มดาว ชม สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตั้งอยูบ่นแม่นํ้ าใตดิ้น หินกอ้นที่นาํมาเรียงเป็นสะพานจะระบุวนั
เดือนปี คน้หากอ้นหินที่ตรงกบัวนัเดือนปีเกิดของท่านใหเ้จอแลว้อธิษฐานขอพรกบัดวงดาว  นาํท่านชมถํา้เทยีน
ชิง และสะพานฟ้า จากนั้นชม นํ้าตกป่าหินนํ้า ใหท้่านชมป่าหินที่ตั้งอยูใ่นนํ้ า ในสมยัหลายร้อยปีก่อนป่าหินยงัคง
จมอยูใ่ตน้ํ้ ามาเป็นเวลากวา่พนัปี และเปลือกโลกไดเ้คล่ือนตวัดนัใหป่้าหินผดุขึ้นมาจากใตน้ํ้ า ท่านจะไดช้มป่า
หินที่มีเอกลกัษณ์ของกุย้โจว จนไดรั้บขนามนามวา่ “ถ้าจะดูความยิ่งใหญ่อลังการของป่าหินต้องไปยูนนาน แต่
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ถ้าจะดูความงดงามของป่าหินต้องมาดูทีกุ่้ยโจว”  นาํท่านชม นํ้าตกโต่วโพถาง เป็นนํ้ าตกที่เกิดจากแม่นํ้ าสาย
เดียวกนักบันํ้ าตกหวงกวอ่ซู่ โดยนํ้ าตกที่ตกลงมาจากหนา้ผาลาดชนั มีลกัษณะเหมือนกบัผา้ม่านขนาดใหญ ่
ปัจจุบนัมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจาํนวนมาก  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่ เมืองตอนใตสุ้ด
ของมณฑลกุย้โจว บนที่ราบสูงหินปูนยนูนาน-กุย้โจว-กวางสี ซ่ึงที่ราบสูงแห่งน้ีมีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบหมด
ภาคไตต้อนกลางทั้งหมด เป็นบริเวณที่มีภูมิทศัน์ที่มหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลก   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเมืองซิงยี ่ ชมวถีิชีวติพื้นเมืองยามคํ่าคนื 
และเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกเป็นของฝาก  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัที่พกั   

     พักที่ซิงยี่  ที่พัก QIAN SHAN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม    หุบเหวนํา้ตกร้อยสายหม่าหลงิเหอ(รวมรถราง) – ป่าภูเขาหมืน่ยอด (รวมรถแบตเตอร่ี) 
   ล่องทะเลสาบว่านฟง  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านชม หุบเหวนํ้าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ หรือ "หุบ

ผาแห่งสายนํ้าร้อยสาย" จดัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของประเทศจีน อยูห่่างจากเมืองซ่ิงยีป่ระมาณ 15 
กิโลเมตร เป็นหุบเหวนํ้ าตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผสั
ได ้หุบเหวนํ้ าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกุย้โจว ทางตะวนัออก
ของมณฑลยนูนาน สถานที่แห่งน้ีมีลกัษณะเป็น หุบเหวหินปูน ที่แม่นํ้ าหม่าหลิงใชเ้วลาลา้นๆปี กดัเซาะส่วนหน่ึง
ของป่าภูเขาหม่ืนยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกวา่ 15 กิโลเมตรมีความสูงประมาณเกือบ 200 
เมตร มีนํ้ าตกชั้นเล็ก ชั้นนอ้ย กวา่ร้อยสาย และนอกจาน้ียงัมี เสน่ห์ของหินงอก หินยอ้ย มอส เฟิร์น เกาะกนัแน่น
พราว ถา้ฤดูนํ้ านอ้ยก็คลา้ยกบั มีนํ้ าตกทีลอจ่อ นบัพนัสายเรียงราย อยูใ่นหุบเขา ถา้ฤดูนํ้ ามากก็คลา้ยมีนํ้ าตกทีลอซู
นบัร้อยๆ สาย เรียงรายสุดแนวผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดบัโลกของจีน ที่นกัท่องเที่ยวจะตอ้งต่ืนตะลึงในความ
มหศัจรรย ์  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) ชมความยิง่ใหญ่ของ
ขนุเขารูปปิรามิดกวา่หม่ืนๆลูกตั้งเรียงรายอยา่งมีระเบียบเหมือนมีคนมาจดัวางให้เป็นทิวทศัน์ที่งดงามยาวสุดลูก
หูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมววิไร่นา หมู่บา้นและสายนํ้ าที่ผสมผสานกนัออกมาไดอ้ยา่งลงตวั (รวมนั่งรถแบตเตอร่ี)  
จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ใหท้่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทศัน์ของป่าภูเขาหม่ืนยอดที่จะได้
ววิที่งดงามไปอีกแบบ   

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัที่พกั   
     พักที่ซิงยี่  ที่พัก QIAN SHAN HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่  ซิงยี ่– หลวัผงิ – นํา้ตกเก้ามงักร (รวมกระเช้า) – หลวัผงิ – คุนหมงิ – ร้านบัวหิมะ – ถนนคนเดนิ   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บ

กบัววิทิวทศัน์ที่สวยงามสองขา้งทางของหินรูปทรงมหศัจรรยแ์ละนาขั้นบนัไดที่สวยงาม จากนั้นนาํท่านสู่ นํ้าตก
จ่ิวหลง (นํ้าตกเก้ามังกร) คือ 1 ใน 6 แห่งของนํ้ าตกที่สวยที่สุดของจีน โดยการจดัอนัดบัของ Chaina National 
Geography Magazin  ตั้งอยูท่ี่มณฑลยนูนาน มีส่วนที่กวา้งที่สุดของนํ้ าตก 112 เมตร และสูง 56 เมตร และเสียง
ของนํ้ าตกยงัดงัไปไกลถึง 2 กม. (รวมน่ังกระเช้า) 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํท่านกลบัสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางที่สวยงามราวกบั
ภาพวาดของเทือกเขาที่สลบัซ้อนเป็นทิว   จากนั้นนาํท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราว
เก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพนัปี พร้อมรับฟังการ
วนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ      

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านช้อปป้ิงสินค้าที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง
ราคาถูกและเที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนยา่นใจกลางเมืองคุนหมิง สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที่พกั  

    พักที่คุนหมิง  ที่พัก GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า  วดัหยวนทง – ร้านหยก – ตําหนักทองจนิเตีย้น – ร้านผ้าไหม – เมอืงโบราณกวนตู้  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ที่มีอายรุ่วม 1,200 ปี 

วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนที่มกัสร้างไวใ้นที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพยีงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากที่มีผูค้นมากราบไหวม้าก
ขึ้นเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นที่ประดิษฐานพระพทุธชินราชจาํลองที่ท่าน
นายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพษิณุโลก เพือ่เช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็น
พระพทุธรูปองคแ์รกของไทยที่ถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท้ี่วดัในเมืองจีนดว้ย  นาํท่านแวะชม “ร้านหยกจีน” 
ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีลํ้าค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้าครอบครอง ทาํให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริม
ใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ มัง่คัง่ โชคดี อายยุนืยาว ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองประดบันาํโชค   

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชม ตําหนักทองหรือจินเตีย้น ตั้งอยูบ่นภูเขา หมิงฟ่งซาน 
ดา้นทิศตะวนัออกจองตวัเมืองคุนหมิง ตาํหนกัทองจินเต้ียนถูกสร้างขึ้นในสมยัราชวงศ ์หมิง และไดรั้บการบูรณะ
โดยขนุศึกอู๋ซานกุย้ ผูป้กครองดินแดนแถบน้ีในสมยัราชวงศชิ์ง ตาํหนักหลงัน้ีมีความสูง 6.7 เมตร  กวา้งและยาว 
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6. 2 เมตร สร้างขึ้นดว้ยทองเหลืองทั้งหลงั นํ้ าหนัก กว่า 250 ตนั เป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
มีกาํแพงและป้อมลอ้มรอบตาํหนกัเสมือนกาํแพงที่ลอ้มรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวนํ้ าหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบ
กายสิทธ์นํ้ าหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวใ้นศาลา เช่ือว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจาํกายของท่านอู๋ซานกุ้ย  
จากนั้นนาํท่านแวะ ชมโรงงานผ้าไหมจีน เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีน หรือผลิตภัณฑ์ยางพาราเพือ่สุขภาพ  ให้
ท่านเลือกเป็นของฝาก  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (สุกีเ้ห็ด)  หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองโบราณกวนตู้  แหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง 
เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท์ี่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหยอ่น
ใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพือ่เป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน 
สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของ
วดัลามะ หรือวดั ธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลาย
ชาติพนัธ ์แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน     สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

วนัทีห่ก  คุนหมงิ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)    
02.00 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD 585  
03.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ. 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

*** ออกเดนิทางขั้นตํ่า  15 ท่าน หากเดนิทางตํ่ากว่ากาํหนด มคีวามจาํเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีนํา้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการ ***บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

11-16 , 18-23 , 21-26  22-27 ต.ค. 61 20,999.-  
4,900.- 

14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 ต.ค. 61 19,999.- 
 

รายการน้ีจะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ผ้าไหมหรือยางพาราเพื่อสุขภาพ 

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 60-90 นาท ี** 
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ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุก
คร้ัง หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษัทก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระ
เงนิเพิม่ 1,500 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท หรือแบบวซ่ีาเดีย่ว ท่านละ 1,500 บาท) 
-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 180 หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์      KWE6D-Oct61-6D4N-FD-W36 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามดัจาํที่พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @ @ 

เอกสารสําหรับยืน่วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ กรุณาส่งเอกสารพร้อมสลิปใบโอนเงินมัดจํา  
สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจนเต็ม 2 หน้า (พาสปอร์ตมีอายใุช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนเดินทาง) 

ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ตสําหรับยืน่วซ่ีากรุ๊ป 
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เอกสารสําหรับยืน่วีซ่าแบบเดี่ยวทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  (พาสปอร์ตมีอายใุช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนเดินทาง) 
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลงัสีขาว (รูปถ่ายใชต้ามเง่ือนไขของสถานฑูตกาํหนด) 
3. เบอร์โทรศพัท ์พร้อมที่อยูปั่จจุบนั และที่อยูท่ี่ทาํงาน (ถา้มี) 

การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สําหรับผู้เดินทางทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดนิทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร  

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ 
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเดก็อายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดนิทางด้วย  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  
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ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยืน่วซ่ีาเดีย่วทีส่ถานฑูตจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท 
 

สถานทูตจีนอาจปฏเิสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณดีังนี้คอื 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพือ่ยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีใ่ชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บั
ดุลยพนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
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-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

   


