
 

 

คุนหมิง แผ่นดินสีแดง “ตงชวน” 4 วัน 3 คืน 
สัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม “ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ” ชิมสตรอเบอร์ร่ี 
วัดหยวนทง ต าหนักทองจินเตีย้น เลือกเที่ยวประตูมังกร (เขาซีซาน) 

เมนูพิเศษ ขนมจีนข้ามสะพาน, สุกีเ้ห็ด 

 



 

  
 

 

ราคาต่อท่าน** กรุ๊ป คณะจ านวน 20 + 1 หัวหน้าทัวร์ไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2- 12 ปี(เสริม

เตียง) 
เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

19-22 ต.ค.62 9,999 9,999 9,999 2,500.- 
 

ราคาข้างต้นยังไม่รวม 
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนท่านละ 1,500 บาท 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถท่านละ 1,500 บาท (ช าระวันที่เดินทาง) 

**ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น / พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพ่ิม 2,000 บาท / ท่าน** 
**15 ท่านออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)** 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-คุนหมิง 
17.30           คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 8 เคาเตอร์สายการบิน ลักกี้

แอร์ไลน์  โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร
ให้กบัท่าน 

20.55 น. เหนิฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน 8L802 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  

วันที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ -คุนหมงิ  8L802 (20.55-23.50) - - - 
WAN JIN AN HOTEL 

หรือเทียบเท่า 4 * 

2 
คุนหมิง– สวนน ้าตกคุนหมิง-สวนผลไม้ ภูเขาหมิะเจ่ียวจ่ือ
(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)-ตงชวน-ชมผืนดินสีแดงตงชวน    

WANG TONG  HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 * 

3 
คุนหมิง-ต าหนักทองจินเตีย้น-วดัหยวนทง-ร้านบัวหิมะ-ซุ้ม
ประตูม้าทองไก่หยก+ถนนคนเดินหนานผิงเจีย-    

ECHARM HOTEL 
หรือเทียบเท่า 4 * 

4 
OPTION เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)-เมืองโบราณ
กวนตู้-กรุงเทพฯ 8L801 (18.30-19.40)   - - 



 

  
 

*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย นครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีช่ือเสียงอนัดีงามว่าเป็น 

"นครใบไมผ้ลิ" แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ที่น้ีมีภูเขา และแม่น ้าล าธารสวยสดงดงาม มีวิวทศัน์ธรรมชาติสวย
วิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปดว้ยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกด าบรรพอ์นัหนาทึบ มีหุบเขาอัน
ลึกลบั มีส่ิงมหัศจรรยม์ากมาย หลงั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย 

                    ที่พัก  โรงแรม WAN JIN AN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วันทีส่อง คุนหมิง– สวนน ้าตกคุนหมิง-สวนผลไม้ ภูเขาหิมะเจ่ียวจ่ือ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)-ตงชวน-
ชมผืนดินสีแดงตงชวน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ สวนน ้าตก เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซ่ึงเปิดเมื่อไม่นานมาน้ี ถือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พกัผ่อนหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 
ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกใหญ่ยกัษน์ั้น ที่กวา้งถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่
สร้างขึ้นดว้ยฝีมือมนุษย ์

 
น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ สดจากสวน อาทิเช่น สตรอเบอร์ร่ี  ให้ท่านไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชม
วิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม ้และเลือกชิมไดส้ดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หาก
เป็นสตรอเบอร์ร่ีจ ากดัให้ท่านชิมไดท้่านละ 5 ผล) **หมายเหตุ: การชมไร่สตรอวเ์บอร์ร่ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาลนั้นๆ 
หาก ณ วนัเดินทางหากไม่มีผลสตรอวเ์บอร์ร่ีทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากไม่
มีค่าเขา้ชม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 



 

  
 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจีย้วจ่ือ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30ชั่วโมง  
ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนห
มิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง4,223เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเล ในหนา้หนาว ระหว่างทางท่านยงัไดพ้บส่ิงมหัศจรรยอ์ีกมากมาย อาทิ สนตูเ้จียน หรือสนอาซา
เรีย, น ้าของน ้าตกที่จบัตวัเป็นน ้าแข็ง, และในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อน ท่านจะไดพ้บกบัดอกไมน้านาชนิด
เบ่งบานทัว่ทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพนัปีนบัหมื่นตน้ทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา 

 
 

 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่นครคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) จากนั้นน าชมตงชวน (Dongchuan) หรือ หงถู่ต้ี 
(Hongtudi) หงถู่ต้ี แปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่เขตอ าเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวดัคุนหมิง อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ในระดบัความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลอากาศ
เยน็สบาย  มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซับซ้อน ชาวบา้นประกอบอาชีพปลูกขา้วสาลีมนัส าปะหลงั พืชผกั 
และดอกไมน้านาพนัธ์ุ ในเดือนกนัยายน จะเป็นช่วงที่ดอกมสัตาร์ดและดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุบาน ท าให้เกิด
สีสันมากมายของดอกไมต้ดักบัดินสีแดงเขม้ สลบักบัสีทอ้งฟ้าสีฟ้าใสของฤดูใบไมร่้วงเดือนน้ีจึงเป็นเดือนที่
สวยที่สุดอีกเดือนหน่ึงในการมาเยือนแผ่นดินสีแดงน้ีทศันียภาพที่สวยงามเกินบรรยายห้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจ 



 

  
 

 
ค ่า   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  

วันที่สาม คุนหมิง-ต าหนักทองจินเตี้ยน-วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ-ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก+ถนนคนเดิน
หนานผิงเจีย 

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ต าหนักทองจินเตีย้น (Golden Temple หรือ Jin Dian) ต าหนกัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาห
มิงฟ่งซาน ถูกสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาต าหนกัแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะโดย อ๋อง หวูชนักุย้ สาเหตุที่ท า
ให้ต าหนักแห่งน้ีถูกเรียกว่า ‘ต าหนักทอง’ เน่ืองจากถูกสร้างขึ้นดว้ยทองเหลืองทั้งหลงั มีน ้ าหนักกว่า 380 ตนั 
ซ่ึงถือไดว่้าเป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดองจีน ที่ส าคญัยงัเป็นสถานที่อนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวจีนทั้ง
อดีตและในปัจจุบัน ผูค้นส่วนใหญ่นิยมมากราบไหวข้อพรในด้านสุขภาพ และการเงินจากนั้นท่านสู่ วัด
หยวนทง เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยนูนาน ภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงาม กลางลานมีสระน ้า
ขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถงัมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวดัแห่งน้ีดูแลว้จะ
แปลกตากว่าวดัอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวดัของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วดั
หยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวดัต ่ากว่าภูเขา โดยวิหารจะอยูต่  ่าที่สุด เน่ืองจากวดัแห่งน้ีไม่ไดส้ร้าง
ขึ้นเพ่ือเป็นวดัโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจา้แม่กวนอิมมาก่อน ดงันั้นค าว่า "หยวนทง" จึงเป็นช่ือที่ปรากฏใน
คมัภีร์ของเจา้แม่กวนอิม  

 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

  
 

น าท่านแวะช้อปป้ิง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 
น าท่านสู่แลนด์มาร์คคุนหมิง ถนนคนเดินนานผิน ตั้งอยุ่ถนนจินป้ีลู่อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เก็บภาพ
บรรยากาศ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต+ถนนคนเดินหนานผิงเจีย ซ่ึงภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ี
จี จึงเอาค ายอ่ “จินป้ี” มาขนานนามถนนว่าจินป้ีลู่ซ่ึงก็คือ “ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มป้ีจีเร่ิม
สร้างขึ้นในรัชวงศ์เต๋อราชวงศห์มิง ถึงปัจจุบนัน้ีมีประวติัร่วม 400 ปี ลวดลายซุ้มจินหม่าป้ีจีเป็นตราสัญลกัษณ์
ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ 
เคร่ืองประดบัอญัมณีชั้นเย่ียม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพ้ืนเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

 
   

 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  โรงแรม ECHARM HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี  OPTION เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)-เมืองโบราณกวนตู้-กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   

OPTION: เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า) (ราคา 800 บาท/ท่าน ติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) 
จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเชา้) อยูห่่างจากตวัเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็น
ส่วนหน่ึงของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางตอ้งผ่านอุโมงค์หินที่สกดัไว้
ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวดัจีนลัทธิเต๋า ซ่ึงสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวติัความ
เป็นมายาวนานนบั 1,000 ปี น าท่านเดินลอด ประตูมงักรหลงเหมิน ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัราชวงศ์หมิง เช่ือกนัว่า
เป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซ่ึงถา้ผูใ้ดไดเ้ดินลอดผ่านประตูแห่งน้ี จะประสบแต่ความส าเร็จโชคดี ตอนลอด
ประตูมงักรก็ตอ้งลูบลูกแกว้มงักรดว้ย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมงักรน้ี ให้นึกอธิษฐานในใจอยากไดส่ิ้งใด 
เดินผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 คร้ัง ประตูแห่งน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูริ่มหนา้ผา  



 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการคา้ แหล่งซ้อปป้ิง 
เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อน
หย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขาย
แบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ 
เป็นที่ตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงที่
มีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 
 

 
 

           สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 
17.20 น. ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L801 

*ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.40 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
เง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ข้อควรระวัง!!!  หากท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) ท่านจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์แจ้งว่า
กรุ๊ปนั้นคอนเฟิร์มเดินทางหรือไม่ ซ่ึงทางเจ้าหน้าที่จะท าการโทรแจ้งคอนเฟิร์มกับท่านก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากท่านท า
การจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในก่อนที่ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มเดินทางจากบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี 



 

  
 

หมายเหตุ...โปรแกรมน้ีเหมาสมส าหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ , โรคหอบหืด , และอาการแพ้พื้นที่ราบสูงไม่
ควรเดินทาง หากมีความประสงคเ์ดินทางกรุณาปรึกษาแพทย ์หากเกิดค่าใชจ่้ายอนัตอ้งท าให้ท่านกลบัก่อนเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด 
 
อัตราค่าบริการรวม 
▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบินเดินทางไป-กลบั ชั้นประหยดั ตามเส้นทางและสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบินที่ระบุในรายการ  
▪ ค่าที่พกัระดบั 3-4 ดาว (ห้องละ 2 - 3 ท่าน) 
▪ ค่าพาหนะน าเที่ยวตลอดเส้นทาง 
▪  ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  
▪ ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1 ลา้นบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (Visa Group)  ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) วี

ซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง)  ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้า
ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) **หากต้องท าวีซ่าเดียว
เพิ่ม 700 บาท/เล่ม** 
***หมายเหตุ กรณีมีท าวีซ่ากรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้ เดินทาง จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม** 
**และลูกค้าเคยเดินทางไป 22 ประเทศดังนี้ (ภายในระยะเวลาก่อนเดินทาง 6 เดือน) ต้องท าวีซ่าเดี่ยว** 
 
01 อิสราเอล – 02 อัฟกานิสถาน – 03 ปากีสถาน – 04 อุซเบกิสถาน – 05 ทาจิกิสขาน 
 06 เติร์กเมนิสถาน – 07 อิหร่าน – 08 อิรัก – 09 ตุรกี – 10 อียิปต์  
 11 ซาอุดิอาระเบีย – 12 ซีเรีย – 13 เลบานอน – 14 จอร์แดน – 15 อินเดีย  
 16 ศรีลังกา – 17 ลิเบีย – 18 ซูดาน – 19 แอลจีเรีย – 20 ไนจีเรีย  
 21 คาซัคสถาน – 22 รัฐปาเลสไตน์ 

 
▪ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (ท่านละไม่เกิน 2 ใบ รวมแล้วไม่เกิน 20 กิโลกรัม ) 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากในรายการ 
▪ ค่าสินน ้าใจส าหรับมคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น, คนขบัรถ ท่านละ 1,500.- บาท/ทริป 



 

  
 

▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อคร้ัง) , ค่าทิปต่าง ๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น หัวหน้าทัวร์
ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจในการบริการ 

▪ ที่นัง่บนเคร่ืองไม่สามารถเลือกที่นัง่ไดเ้น่ืองจากเป็นตัว๋กรุ๊ปทวัร์ 
▪ ไม่มีราคาเด็ก 

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิก 
▪ กรุณาส ารองที่นัง่โดยมดัจ าท่านละ 5,000 บาท  ส่วนที่เหลือช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21วนัท าการ 
▪ ช่วงเทศกาล มดัจ าท่านละ 8,000 บาท พร้อมค่าวีซ่า ภายใน 3 วนัหลงัท าการจองส่วนที่เหลือช าระก่อนวนัเดินทางอย่าง

นอ้ย 30 วนัท าการ 
▪ กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนัท าการ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า 

 
หมายเหตุ 
▪ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ กรณีเทศกาลที่ตอ้งมีการยืนยนัที่นั่งกบัทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินเหมาล า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าชา้ของสายการ

บิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน ้ามนัของสายการบิน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชน์ของคณะ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เม่ือท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่าน
เป็นจ านวน 400 หยวน / วัน / คน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจ านวนตามที่แจ้งไว้ 
*กรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น** 
 

พาสปอร์ตมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง *รบกวนถ่ายพาสฯดังนี*้ 



 

  
 

 
 
 
 
 



 

  
 

เอกสารการขอวีซ่าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
• หนงัสือเดินทางไทยตอ้งมีอายเุหลือก่อนใชเ้ดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางที่ไม่มีตราประทบั  

อยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงประกอบหลกัฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอวีซ่า) 
• รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัขาว เท่านั้น ไม่มีลวดลายขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป (ถ่ายปัจจุบนัไม่เกิน 6 เดือน หนา้ตรง ห้ามยิม้ ห้ามใส่

แว่นด า แว่นสายตา ห้ามใชรู้ปสต๊ิกเกอร์และรูปที่ปร้ินทจ์ากกระดาษธรรมดา ตอ้งเป็นกระดาษโฟโตเ้ท่านั้น) 
• ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 
• เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี / บุคคลที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต้องแนบเอกสารสูติบัตรด้วย   
• กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ ประสงค์จะเดินทางไปกับบริษทัทัวร์ จะต้องแจ้งบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมมากกว่าผูเ้ดินทางสัญชาติไทย 
• กรณีผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ และไม่ไดท้ างานที่ประเทศไทย ประสงค์จะเดินทางไปกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งแจง้บริษทัฯ 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมมากกว่าผูเ้ดินทางสัญชาติไทย               และ 
จะตอ้งท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตวัต่อสถานทูตเท่านั้น 

• ผูเ้ดินทางที่ประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า โปรดเขา้ใจว่า
การอนุญาตให้บุคคลเดินทางเขา้ประเทศจีนนั้นเป็นเอกสิทธ์ิของกรมการตรวจคนเขา้เมือง อยู่นอกเหนืออ านาจขอบเขต
รับผิดชอบของบริษทัทวัร์ ดงันั้นหากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใน
การคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
หมายเหตุ 
สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
1. ย่ืนวีซ่าด่วน 1 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 
2. ย่ืนวีซ่าด่วน 2-3 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................SURNAME................................................................................  
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................. ............................................................................................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
............................................................................................................................. ............................................................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................................................  
รหัสไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ................................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................... ..................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... .................................. 
รหัสไปรษณีย์ ..............................................................โทรศัพท์บ้าน............................................................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................... .................................................. 
ต าแหน่งงาน......................................................................................... ............................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... .................................................. 
......................................................................................................................................................................................... ................................. 
.......................................................................... ............................................................................................................................. .................... 
รหัสไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. ............................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี........... เดือน...................ปี.................... ถงึ วันท่ี.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ………………………………….. 
เม่ือวันท่ี........... เดือน..................ปี..................... ถงึ วันท่ี.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................SURNAME.................................................... ............................ 
RELATION............................................................................................ ................................................................... .......................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION....................................................................................................................................................... .................................................. 
หมายเหตุ 
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า  
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่ อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


