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KMG002: คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน 
พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา 

ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้ก ากบัมือทอง จางอี้โหมว 
☺  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลม่อน// สุกี้เหด็// อาหารกวางตุ้ง 
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วันที ่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหล่ี - หมู่บ้านซีโจว  

 ✓ ✓ 
MAN JIANG HONG 
HOTEL OR SML     

2 ต้าหล่ี - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอมิ   -  ล่ีเจียง - สระน ้ามังกรด้า - 
สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณล่ีเจียง                                

✓ ✓ ✓ 
LUCKY DRAGON 
HOTEL OR SML     

3 ภูเขาหิมะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อุทยานน ้าหยก  
-ร้านใบชา -  ต้าหล่ี 

✓ ✓ ✓ MAN JIANG HONG 
HOTEL OR SML     

4 ต้าล่ี  -  คุนหมิง  -  บัวหิมะ  - ต้าหนักทอง -  ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง ✓ ✓ ✓ LONGWAY HOTEL 
OR SML 

5 คุนหมิง  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ    ✓   ----- 

 
ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต่ ากวา่ 12 ปจีึงใช้ราคาเด็ก 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน 
ท่านละ 

ราคาเด็กต้องอายุต่ ากว่า  
12 ปี 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

19-23 กันยายน      24,900   บาท         24,900  บาท 5,000  บาท 
27-31 ตุลาคม      24,900   บาท         24,900  บาท 5,000  บาท 
3-7 พฤศจิกายน      24,900   บาท         24,900  บาท 5,000  บาท 
24-28 พฤศจิกายน      24,900   บาท         24,900   บาท 5,000  บาท 
12-16 ธันวาคม      24,900   บาท         24,900   บาท 5,000  บาท 
29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562     25,900 บาท  25,900  บาท  6,000 บาท 
 

วันแรก    กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหล่ี - หมู่บ้านซีโจว                          (-/เที่ยง/เย็น)            

05.00 น. สมาชิกพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1  ชั น 3 ประตู 1-2  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชยี โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก 

08.05 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง หากลูกค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องส่ังซื อด้วยตัวเอง) 
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11.25 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสุเป็น
อันดับ 6 จากทั งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ท้าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั งปี 
จึงท้าให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”   
(เวลาท่ีจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี ่(ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5  ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑล 
ยูนนาน ตั งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มชีนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื อชาติ เดิมมชีื่อวา่ “หนันเจา”  
หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไปไ๋ด้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 
 1253 เมืองต้าหล่ีก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมเก่าให้พบเห็น                                                                                           
 

น้าท่านชมหมู่บ้านชาวพื นเมืองซีโจวท่ี หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและ
วัฒนธรรมของระบ้าพื นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน ้าชา 3 ถ้วย 3 รส ท่ีมีรสชาติแปลก
และแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นชาพื นเมืองของชาวไป๋ ท่ีด่ืมรอบแรกจะมี “ รสขม ” รอบ
สองจะมี “ รสหวาน ” และรอบท่ีสามจะมี “ รสขมๆหวานๆ ” พร้อมชมการแสดง
ต่างๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 จากนั นน้าท่านสู่ท่ีพัก    MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สอง    ต้าหล่ี - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ล่ีเจียง - สระน้ ามังกรด า -               
เมืองโบราณล่ีเจียง                                (เช้า/เที่ยง/เย็น)            

เช้า  บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
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 น้าท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ในเขตเมืองต้าหล่ีในมณฑลยูนาน  จัดเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของ
จีน ทะเลสาบแห่งนี มีรูปร่างคล้ายรูปใบหูของมนุษย์ เลยได้ชื่อว่าทะเลสาบ เอ๋อไห่ ถูกขนาบด้วยภูเขา ชังซาน ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวขึ นชื่อท่ีอยู่คู่กับทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต 
  
น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามต้านานเล่าว่า
เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้
รุกรานเข้าเมืองได้  ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี ขึ นในราชวงศ์ถังเป็นวัดท่ีมีประติมากรรม
เยี่ยมยอดแห่งหน่ึง                  
 

น้าท่านเดินทางสู่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นเมืองซึ่งตั งอยู่ในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นท่ีอยู่ของ
ชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทั งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

น้าท่านทางเดินสู่ สระน ้ำมังกรด้ำ นี มีท่ีมาจากต้านานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบ
เห็นมังกรด้าปรากฏกายใต้น ้าบ้าง ผุดขึ นมาจากสระน ้าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั น
เงียบสงบและงดงามด้วยบึงน ้าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขาหิมะมังกร
หยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกท่ีมองจากบริเวณสระ
มังกรด้าเป็น หน่ึงในทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 
 

น้าท่านเท่ียวชมความงามของ  เมืองโบราณลี่เจียง  ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี  ซึ่ง
ยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารท่ียังคงปลิวไปมาตามสายลม ล้าธาร
น ้าท่ีไหลผ่านเมืองแห่งนี  ด้วยความสวยงามเหล่านี ท้าให้เมืองโบราณล่ีเจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของโลก โดย
องค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 จากนั นน้าท่านสู่ท่ีพัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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วันที่สาม     ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อุทยานน้ าหยก  -               
ร้านสาหร่าย -  ต้าหล่ี                                                     (เช้า/เที่ยง/เย็น)                

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

น้าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก น้าท่านเปล่ียนน่ังรถภายในอุทยานเพื่อ
เดินทางสู่จุดน่ังกระเช้าท่ีระดับความ สูง 3,356 เมตร น้าท่านน่ังกระเช้าใหญ่ ขึ นสู่ภูเขา
หิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัส
หิมะท่ีปกคลุมอยู่ตลอดทั งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุด 
และสวยงามท่ีสุด ตลอดสองข้างทางท่ีขึ นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี เมื่อมองจากระยะไกล จะ
เห็นเป็นลักษณะ คล้ายมังกรขาว ก้าลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี จึงได้ชื่อว่าภูเขา
หิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและด่ืมด้่ากับ ความหนาวเย็นของธรรมชาติ 
 

น้าท่านชมการแสดงชื่อว่า  IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหน่ึงผลงานโบว์แดง
ของผู้ก้ากับมือทอง จางอี โหมว ซึ่ งเป็นผลงานชิ น ท่ีสองต่อจากผลงานชิ นแรก
IMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซั่วประสบความส้าเร็จเวทีการแสดงถูกสร้าง
ขึ นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยกเหนือระดับน ้าทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของ
ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี จะเป็นการ
สะท้อนเรื่องราวท่ีเกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศักด์ิสิทธิ์ และประเพณีของชน
กลุ่มน้อยของเมืองล่ีเจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อยพื นเมืองกว่า 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขา
หิมะ  การแสดงชุดนี ใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสุดอลังการอีกชุดหน่ึงท่ีผู้ไปเยือนเมืองล่ี
เจียงไม่ควรพลาด 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ าหยก (Jade Dragon Village) ตั งอยู่ริมสายธารน ้า
บริสุทธิ์ท่ีไหลรินลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มังกรหยก ซึ่งเป็นต้นชีวิต
ของชาวน่าซีท่ีอาศัยอยู่ในล่ีเจียง ซึ่งในอุทยานน ้าหยกนี จะมี บ่อน ้าผุดศักด์ิสิทธิ ซึ่งเป็นท่ี
เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู่ ด้วยกันกับ รูปสักการะของเทพเจ้าผู้คุ้มครองภูเขาหิมะ
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มังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน ้าหยก สายน ้าได้ให้ก้าเนิดน ้าตกมังกร 3 ชั น 
 

จากนั นน้าท่านชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น ้า ล ้าคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่
ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั นเดินทางสู่ เมืองต้าล่ี (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. ) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 จากนั นน้าท่านสู่ท่ีพัก    MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

วันที่ส่ี    ต้าล่ี-คุนหมิง -บัวหิมะ-ต าหนักทอง-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง        (เช้า/เที่ยง/เย็น)                
     

เช้า         บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
น้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้เวลาดินทาง 5 ชม. ) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
  

น้าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยา
นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผล
ไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ้าบ้าน 
  
น้าท่านชม ต าหนักทอง หรือต าหนัก จินเตี้ยน ตั งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศ
ตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ต้าหนักทองจินเตี ยนถูกสร้างขึ นในสมัยราชวงศ์ หมิง 
และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี ในสมัยราชวงศ์ชิง 
ต้าหนักหลังนี มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ นด้วยทองเหลืองทั ง
หลัง น ้าหนัก กว่า 250 ตัน เป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน มีก้าแพงและ
ป้อมล้อมรอบต้าหนักเสมือนก้าแพงท่ีล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน ้าหนัก 12 กิโลกรัม 
และดาบกายสิทธ์ น ้าหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั งสองเป็นอาวุธประจ้ากายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย  

 

น้าท่านเลือกซื อ หยก ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื อ ก้าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์
มงคลท่ีมีชื่อเสียง  
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อิสระช้อปปิ้งท่ีถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น บริการอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
จากนั นน้าท่านสู่ท่ีพัก   LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  วันทีห่้า         คุนหมิง  - ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ        (เช้า/-/-)                

   
เช้า        บริการอาหาร เช้า ณ โรงแรม 
 

น้าท่านชม ร้านผ้าไหม ท่ีขึ นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าท่ีท้าจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื อผ้า 
 รองเท้า เป็นต้น 
 

สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสด์ิภาพทุกท่าน 

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

☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

** หมายเหตุ **  
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของประเทศจีนซึ่งจ้าเป็นต้องจา้หน่ายสินค้าของรัฐบาลคือ หยก ผ้าไหม ชา สาหร่าย ยางพารา และ 
สมุนไพรจีน ไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า จ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ
ชมสินค้า ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาทีท่านจะซื อหรือไม่ซื อขึ นอยู่กับความพอใจท่านเปน็ส้าคัญ  ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ น 

 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
✓ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
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✓ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
✓ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกดท์้องถิ่น 
✓ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
✓ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
✓ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
✓ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจนี( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจง้ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน 
หมายเหต ุบุคคลท่านใดได้เดินทางไปยังประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานสิถาน,ปากีสถาน,อุซเบก,ิทจิกิสถาน,เติร์กเมนิ
สถาน,อิหร่าน,อียิปต์,ซาอดุีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ลิบยา,ไนจเิรีย,ลิเบีย
,ซูดาน,แอลจเีรีย,คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน ์   22 ประเทศนี  ตั งแต่ปี 2014 ถึงปัจจบุัน   ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ได้    

กรณีที่ท่านเคยเดนิทางประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ายเงนิเพิม่ 500 บาท  

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือตอ้งซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนีข้ึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน้ าหนักสัมภาระน้ าหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าวซี่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรอืเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 30 หยวน/วัน/ท่าน ( 30*5วัน = 150หยวน/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 
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กรุณาระบลุักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดีย่ว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบรษิัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไมท่านอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไมส่ามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เง่ือนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ทา่นสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ 
4.คา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ านวนที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได ้

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ ่10 ท่าน ออกเดินทาง (ไมม่ีหัวหน้าทัวร์) 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
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❖ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

❖ บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น  

❖ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6เดือน
และไม่สามารถเดินทางได้) 

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติ
อันไม่สามรถควบคุมได้  

❖ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนคา่ใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

❖ เนื่องจากการซื้อขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

❖บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

❖ กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในคร้ังอื่นได้ 

❖ รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนั้น โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝา่ย  

❖ เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่า
ท่าน ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
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• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  
(ต้องชัดเจนเท่านั น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง) 

 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต้่ากว่า 6 เดือน  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างส้าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสแีละ พื้นหลังสีขาว เท่านั้น

,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,  
ไม่สวมแวน่ตาด า และไม่สวมเสื้อสขีาว , คนมุสลิมต้องเปิดใหเ้ห็น
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑตูจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวซี่าโดยเด็ดขาด *** 
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4. ส้าหรับผู้ท่ีเคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอส้าเนาหน้าวีซ่าจีนท่ีใช้เดินทางครั งล่าสุด (กรณีวีซ่า
จีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนท่ีใช้เดินทางครั งล่าสุดแนบมา
ด้วย) 

5. ส้าหรับผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรณุากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตามความ
เป็นจริงเกี่ยวกับ สถานท่ีศึกษา สถานทีท้างาน ต้าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท้างาน ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท้างาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทตู
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุม่ตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต้่ากว่า 20 ปี ) ต้องแนบส้าเนาสูติบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อา้เภอ ท่ีท่านอาศัยอยู่ 
9. โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครั งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
10. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การท้าวีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมอืงด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใชบ้ัตร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติท่ีท้างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท้างานในประเทศไทยเท่านั น  หากไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ 

• พาสปอร์ตตัวจริง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต้่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 

• รูปถ่ายขนาด 2 นิ ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน) 

• ใบอนุญาตการท้างาน 

• หนังสือว่าจ้างในการท้างาน 

• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
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• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท้าวีซา่ให้ท่านในกรณีดังต้องไปนี  

• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก 

• น้ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

• น้ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลัง ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท้าวีซ่า รูปถ่ายท่ีเปน็กระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริ นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ ่ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหสัไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที.่................ เดือน..................ป.ี..........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที.่................ เดือน..................ป.ี..........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอย่ืนวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


