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รหัสโปรแกรมทัวร์  KMG004 KUNMING TONGCUN 4D3N DEC18-FD-W62 

 
 
 
 
 
 

 

 

รายการทวัร ์

KMG004: คุนหมิง ตงชวนภเูขาหมิะเจีย้วจอื 4วัน 3คืน 
เยือนเมืองภเูขาเจด็สี ผืนดินสีแดง น่ังกระเช้าขึน้สัมผัสภเูขาหิมะเจีย้วจื่อ 
  อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ !! // สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 
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รหัสโปรแกรมทัวร์  KMG004 KUNMING TONGCUN 4D3N DEC18-FD-W62 

วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ตงชวน –ผนืดินสีแดงตงชวน+ชมพระ
อาทิตยต์กดิน 

   
HONGTU YIN 
XING HOTEL 

OR SML     
2 ผนืดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตยข้ึ์น - ถางเต้ียน  - ภเูขาหิมะ 

เจ้ียวจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเชา้)   

    FENG YI HOTEL 
OR SML     

3 ถางเต้ียน - คุนหมิง - บวัหิมะ - สวนน ้าตกคุนหมิง - ร้านหยก - 
อิสระชอ้ปป้ิง 

   LONGWAY HOTEL 
OR SML 

4 วดัหยวนทง -ร้านผา้ไหม -  กรุงเทพฯ        ----- 

 

กําหนดการเดนิทาง        
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก2ท่าน ท่านละ ราคาเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 

20-23 ตุลาคม 2561 14,900 บาท 14,900 บาท          5,000 บาท 
08-11 พฤศจิกายน 17,900 บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
22-25  พฤศจิกายน  17,900  บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
15-18 ธันวาคม 17,900 บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
22-25 ธันวาคม 17,900 บาท 17,900 บาท 5,000  บาท 
 

วันแรก         กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ตงชวน-ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ตกดิน   
                                                                                                   (-/เที่ยง/เย็น)            

05.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.15 น.      เหิรฟ้าสู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลูกค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องส่ังซือ้ด้วยตัวเอง) 

11.25 น. ถึง สนามบินฉางสุย่ เมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  
อยูบ่นท่ีราบสงูยนูนาน-กุ้ยโจว ริมทะเลสาบเตียนฉือ คุนหมิงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะ
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ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีดอกไม้ ต้นไม้หลากสีสนัเต็มไปหมด มีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีงดงาม และ
อากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
(เวลาที่จีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

************************************************************************************** 
เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองตงชวน  หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ตี ้แปลว่า “แผ่นดิน

สีแด ง ”  เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี อ ยู่ ใ น เ ขตปกค รอ งขอ ง คุนห มิ ง  อยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศ ท่ีเป็นทิวเขา
สลบัซบัซ้อน และนาขัน้บนัไดท่ีกว้างสดุสายตา ประชาชนนิยมปลกูข้าวสาล ี
มันส าปะหลงั พืชผัก และดอกไม้นานาพันธ์ุ  ท าให้เกิดสีสนัมากมายของ
ดอกไม้ตดักบัดินสแีดง  จึงได้รับขนานนามวา่ “เมืองภเูขาเจ็ดสี”  
 
 น าทา่นชม แผ่นดินสีแดง ตัง้อยูใ่นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมิง ผิวดินของภูเขาบริเวณนีมี้ธาตุเหล็ก และแร่
ธาตอ่ืุนๆท่ีอุดมสมบูรณ์ เม่ือสมัผสักบัออกซิเจนจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่จนกลายเป็นสแีดง ท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ทศันียภาพท่ี
สวยงาม สีสนัสดใส พืชผักท่ีปลูกในบริเวณนีอ้าทิ ข้าวโอ๊ต มันฝร่ัง และอ่ืนๆ สีสนัของพืชผักเหล่านี ้อีกทัง้ขนาดของต้นท่ี
แตกตา่งกนัไป ก็ท าให้เกิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา เม่ือถึงฤดเูก็บเก่ียว จนท าให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดท่ีมีภูมิทศัน์สวยงาม
ท่ีสดุแหง่หนึง่ของจีน                  

---------------------------------------------------------------- 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นสูท่ี่พกั    HONGTU YIN XING HOTEL  หรือเทียบเท่า 

---------------------------------------------------------------- 

วันที่สอง     ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทติย์ขึน้ - ถางเตีย้น  - ภูเขาหมิะเจีย้วจื่อ                                                
(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) -       (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                      

05.00น.  น าท่านเดินทางสู ่ผืนดินสีแดงตงชวนชมพระอาทิตย์ขึน้ ชมความงดงามและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึน้ 
ท่ีตา่หม่าขา่นมองหมู่บ้านลงมาจากเนินสงูริมทางหลวง ชมทิวทศัน์ท้องทุง่ท่ีเงียบสงบ 

เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม 
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น าทา่นเดินทาง เมืองถางเตีย้น  (2ชม.) 

เที่ยง             บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

---------------------------------------------------------------- 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจีย้วจื่อ  ค าว่าเจีย้วจ่ือในภาษาจีน 
หมายถึง เกีย้ว เน่ืองจากภูเขามีรูปร่างคล้ายเกีย้วจีน โดยจะเปลี่ยนรถขึน้
รถประจ าทางของทางอุทยานซึง่ผู้ขบัจะช านาญเส้นทางขึน้เขา น าท่านขึน้
สูค่วามสงู 4,000 เมตร(20 นาที) จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าขึน้สูย่อดเขาท่ี
ระดบัความสงู 4,223 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  ระหว่างทางท่านยงัได้พบ
สิง่มหศัจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้ เจียน หรือสนอาซาเรีย, น า้ของน า้ตกท่ี
จับตวัเป็นน า้แข็ง, ล าธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือนบัเป็น
แหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนานให้ท่านได้สมัผสัธรรมชาติ และความสวยงาม สว่นในระดบัท่ีความสงู 3,800 – 
4,100 เมตร มีทะเลสาบภเูขา ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “สระน า้แหง่สรวงสวรรค์” ในช่วงฤดหูนาวจะมีหิมะปกคลมุทัง้ภเูขา และในฤดูใบไม้
ผล ิและฤดรู้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ังกวา่ 32 ชนิดทัว่ทัง้ขนุเขา 

---------------------------------------------------------------- 
คํ่า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นสูท่ี่พกั    FENG YI HOTEL  หรือเทียบเท่า  

---------------------------------------------------------------- 

วันที่สาม      ถางเตีย้น - คุนหมิง - บัวหมิะ - สวนนํา้ตกคุนหมิง - ร้านหยก - อิสระช้อปป้ิง                                                                                             
(เช้า/เที่ยง/เย็น)   

   เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม  
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองคนุหมิง ( ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. ) 
น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับยา
นวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผล
ไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

--------------------------------------------------- 
เที่ยง           บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเดินทางสู่ สวนนํา้ตกคุนหมิง หรือ Kunming Waterfall 

Park หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park สวนสาธารณะใจ
กลางเมืองคุนหมิง สร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 2013 ด้วยเงินลงทุน 1,100 ล้าน
หยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และ
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว ภายใน
ประกอบไปด้วยน า้ตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ถือว่าเป็นธรรมชาติท่ี
สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกอย่างหนึ่ง โดยมีไฮไลท์เป็น
น า้ตกใหญ่ยักษ์ กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร มีทางเดินชมวิวน า้ตกและทะเลสาบท่ีทอดยาวอยู่บนตัว
ทะเลสาบอีกด้วย ถือเป็นน า้ตกฝีมือมนษุย์ท่ียาวเป็นอนัดบัต้นของเอเชียเลยก็วา่ได้  
น าทา่นเลอืกซือ้ หยก มณฑลยนูนานมีพรหมแดนติดกบัพม่า จึงเป็นแหลง่หยกท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้
ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง  
น าทา่นช้อปปิง้อยา่งอิสระที่ยา่นการค้า  ถนนคนเดิน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั  

---------------------------------------------------------------- 
คํ่า บริการอาหาร ณ  ภตัตาคาร  
น าทา่นสูท่ี่พกั   LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

---------------------------------------------------------------- 
 

  วันที่ส่ี            วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ        (เช้า/-/-)            

     
เช้า        บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งใน        
คุนหมิง เร่ิมสร้างมาตัง้แต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้า ยุคราชวงศ์ถัง ประมาณ 
1,300 ปีก่อน และเกิดความเสียหายในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาได้รับการ
บูรณะโดย อู๋ซานกุ้ ย ผู้พลิกประวติัศาสตร์จีน โดยท าให้จีนเกิดราชวงศ์ชิง
ขึน้มา วดัแหง่นีเ้ป็นศนูย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ นิกาย
มหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกายลามะของธิเบต น าท่านนมัสการและ ขอพร เจ้าแม่กวนอิมพนัมือ และ
นมสัการ พระพทุธชินราชจ าลอง ท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในโบสถ์ไทยของวดั โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ได้
อญัเชิญมาจากประเทศไทย ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ โบสถ์ท่ีงดงามและทศันียภาพรอบๆ ภเูขาและเมืองคนุหมิง  
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น าทา่นชมร้าน ผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าที่ท าจากผ้าไหม เช่น ผ้าหม่ เสือ้ผ้า เป็นต้น  
 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพทกุทา่น 

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

  SPiRiT OF CHINA   
 

** หมายเหตุ **  
 

เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์สนิค้าของประเทศจีนซึง่จ าเป็นต้องจ าหนา่ยสนิค้าของรัฐบาลคือ หยก ผ้าไหม  ยางพารา และ สมนุไพรจีน ไว้
ในโปรแกรมทวัร์ด้วยเน่ืองจากมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุทา่นทราบวา่ จ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชมสนิค้า ซึง่จะ
ใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาทีทา่นจะซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจทา่นเป็นส าคญั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทงัสิน้ 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่านํา้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน (ไม่รวมนํา้หนักกระเป๋า) 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจนี( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน 
หมายเหต ุบุคคลทา่นใดได้เดินทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบก,ิทจิกิสถาน,เติร์กเมนิ
สถาน,อิหร่าน,อียิปต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ลิบยา,ไนจเิรีย,ลิเบีย
,ซูดาน,แอลจีเรีย,คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์    22 ประเทศนี ้ตัง้แตปี่ 2014 ถึงปัจจบุนั   ไม่สามารถยื่นวีซา่กรุ๊ปได้    
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กรณีที่ท่านเคยเดนิทางประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ายเงนิเพิ่ม 500 บาท  

 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่านํา้หนักสัมภาระนํา้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  (ไม่รวมประกันกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าทาํหนังสือเดนิทาง ค่าวซ่ีาต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สําหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 30 หยวน/วัน/ท่าน ( 30*4วัน = 120หยวน/ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทาํให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากทาํการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ชําระมัดจาํท่านละ 10,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชําระตามกาํหนดขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มเีงื่อนไข)  
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2.ส่งหลักฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกาํหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจาํนวนที่ท่านได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจาํนวนที่ท่านได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ท่านชําระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจาํนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภยัธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
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เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ชําระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาํการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนกาํหนดเดินทางไปใช้
ในครัง้อื่นได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 

 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้ 
 สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลอืมากกวา่ 6 เดือน  

(ต้องชดัเจนเทา่นัน้ ลกูค้าไม่ต้องสง่เลม่พาสสปอต์ตวัจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง้ 2 หน้า ดงัตวัอยา่ง) 
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ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณีย่ืนวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะ
พาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสอืเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางต้องไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
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3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวม
หมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  ไม่สวมแว่นตาดาํ และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็ใบหน้า*** 
ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บตดิกับรูป หรือ ทาํให้รูปถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวีซ่าโดย
เด็ดขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนาหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่
จีนอยูใ่นหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดินทางเลม่เก่าและหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุแนบมา
ด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่
เอกสารยื่นวีซา่ และ หนงัสอืเดินทางตา่งดาว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซีา่ กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทตู
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสติูบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู ่
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่น

ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสอืเดินทางคนตา่งชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารที่ต้องเตรียมส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 
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 ใบอนญุาตการท างาน 

 หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวีซา่ให้ทา่นในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยนืเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหสัไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
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ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทาํงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอย่ืนวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


