
 

  



ก ำหนดกำรเดินทำง 

   วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี ่

07.30 น.  พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 มีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอย

     อ านวยความสะดวกและจดัเอกสารเดินทางใหแ้ก่ท่าน   

 10.45 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 612    

    น าท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าลี ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   

        เยน็  รับประทานอาหารเย็นที ่ภัตตาคาร      

   จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัที ่GRAND BAY VIEW HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง  เจดีย์สามองค์(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองโบราณต้าลี-่โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง เมืองจงเตีย้น 

       เชา้  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารโรงแรม     

 จากน้ันน าท่านชมเจดีย์สามองค์แห่งเมืองต้าลี ่ ถือไดว้า่เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ใน

 สมยัน่านเจา้และตา้ล่ี เจดียส์ามองคเ์ร่ิมก่อสร้างข้ึนเมืองปี ค.ศ.836 ในสมยัราชวงศถ์งั 

 โดยใชเ้วลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบนัเป็นสัญลกัษณ์ของ

 เมืองตา้ล่ี        

 จากน้ันน าท่านชมเมืองโบราณต้าลีซ่ึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรน่านเจา้มี

 ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี มีก าแพงเมืองท่ีสวยงามบนก าแพงยงัมีหอซ่ึงมีป้าย

 หินแกะสลกัค าวา่ ตา้ล่ี ถา้ท่านไดม้า ถึงจุดน้ีเสมือนวา่มาถึงอาณาจกัรน่านเจา้ 

     เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ทีภ่ัตตาคาร         

 ออกเดินทางสู่เมืองจงเตีย้นระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น า้แยงซี เป็นจุดหกัโคง้ท่ี

 ไดเ้ป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่ ท่ีเคยเป็นจุดแวะพกัของกองคาราวาน บนเส้นทาง

 คา้ขาย เส้นทางสายไหมในสมยัโบราณ       

 จากน้ันออกเดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญา้ จามรี และบา้นเรือนชาวทิเบต ท่ีสร้าง

 ดว้ยดินและอิฐ ผา่นเขตจงเต้ียนนอ้ยเขา้สู่เมืองจงเต้ียน 

     เยน็  รับประทานอาหารค ่าที ่ภัตตาคาร      

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัที ่ THE 5th METEORITE LIGHT YEAR HOTEL หรือ

 เทียบเท่า 

 



วนัทีส่าม  วดัซงจ้านหลงิ-เมืองเก่าจงเตีย้น-หุบเขาเสือกระโจน-สระมังกรด า 

      เชา้  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม     

 จากน้ันพาท่านสู่วดัซงจ้านหลนิซ่ือ หรือวดักุยหยวน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1679 ใชเ้วลา 

 สร้าง 3 ปี ซ่ึงมีรูปสถาปัตยกรรมจ าลองมาจากพระราชวงัโบตาลาแห่งเมืองลาซาของ

 ทิเบต จึงมีช่ือเรียกกนัวา่โบตาลานอ้ยแห่งแควน้คาม ปัจจุบนัมีพระลามะจ าพรรษาอยู่

 กวา่ 700 รูป        

 น าท่านเดินทางสู่ด้านบนเพื่อชมจุดส าคญัๆ ต่างๆ ภายในบริเวณวดั พร้อมทั้งฟังบรรยาย

 เกร็ดความรู้จากมคัคุเทศก ์และเลือกหามุมสวยๆ ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าจงเตีย้น บริเวณวดัจว้นจิง ชมกงลอ้มนตราสีทองท่ีใหญ่

 ท่ีสุดในโลกซ่ึงตอ้งใชแ้รงคนหลานคนจึงจะหมุนได ้พร้อมทั้งชมววิเมืองเก่าจากบนเนิน

 เขา 

  เท่ียง   รับประทานอาหารเที่ยง ที ่ภัตตาคาร     

 ออกเดินทางสู่เมืองลีเ่จียง ระหวา่งทางชมทศันียภ์าพท่ีสวยงามของขนุเขาท่ียิง่ใหญ่สุด

 สายตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 จากน้ันแวะชมธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่และสายน า้ทีเ่ช่ียวกราดแห่งหุบโตรกเสือกระโจน ซ่ึง

 เป็นบริเวณหุบเขาท่ีลึก และเป็นช่องแคบท่ีล่ือช่ือของแม่น ้าจินชาเจียง ลือกนัวา่มีเสือ

 กระโจนขา้มฟากโดยใชโ้ตรกหินกลางแม่น ้า น าท่านเดินทางต่อสู่ลีเ่จียง 

 จากน้ันน าท่านเทีย่วชมสระน ้ามังกรด า อยูห่่างจากเมืองล่ีเจียงประมาณ 8 กม. ซ่ึงเป็น

 สวนสาธารณะท่ีมีบึงน ้าขนาดใหญ่ใส สะอาด ซ่ึงเป็นน ้ าท่ีละลายจากภูเขาหิมะบริเวณ

 ภูเขามงักรหยกท่ีซึมลงในทะเลทราย และมาผดุท่ีบึงมงักรเป็นตาน ้านบัร้อยตาใหท้่าน

 ถ่ายรูปบริเวณริมสระน ้าฯ และมียอดเขาภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั 

       ค  ่า  รับประทานอาหารเย็น ทีภ่ัตตาคาร       

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัที ่XIANG TAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอีโ้หม่ว-ไป๋สุ่ยเหอ-หมู่บ้านน า้หยก-เมืองโบราณลี่เจียง 

     เชา้  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัสถานีกระเช้า น่ังกระเช้าใหญ่ขึน้สู่เขาหิมะมังกรหยก 

 สัมผสัหิมะอยา่งใกลชิ้ด บนยอดเขาท่ีมีความสูง 4,506 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ซ่ึงถึง

 ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นนบัถือของชาวพื้นเมือง และมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี  



 จากนั้นน าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชวท่ี์ดีท่ีสุดของเมืองล่ีเจียง กา

 รันตีโดยผูก้  ากบัช่ือดงั จางอ้ีโหม่ว ซ่ึงไดเ้ป็นผูอ้อกแบบโรงละครไวอ้ยา่งอลงัการ โดยมี

 ฉากหลงัเป็นภูเขาหิมะมงักรหยก กบัการคดัเลือกนกัแสดงซ่ึงเป็นชนเผา่ทอ้งถ่ินกวา่ 500 

 คนมาเป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราวต านานพื้นเมือง ไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 

   เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       

    บ่าย   จากน้ันน าท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน “ไป๋สุยเหอ” (รวมรถราง)เป็นหุบเขาท่ี

 อยูท่างตะวนัออกของภูเขาหิมะมงักรหยก น าท่านชมธารน ้าขาว หรือน ้าตกไป๋สุ่ย ธารน ้า

 ท่ีเป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลัน่ลงมางดงาม ดุจจ าลองความงดงามของอุทยานธาร

 ขาวกบัหวงหลงมารวมกนั      

 เดินทางสู่หมู่บ้านน า้หยก (วีสุ่่ยจ้าย) สถานท่ีบูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี ชม

 น ้าตกมงักร กบัน ้าท่ีใสสะอาดซ่ึงเป็นตาน ้าท่ีละลายมาจากยอดภูเขาหิมะ ชมบ่อน ้าศกัด์ิ

 สิทธ์ิ และตน้ไมเ้ทวดา        

 น าท่านอสิระให้ท่านเดินชมเมืองโบราณลีเ่จียง ท่ียงัคงรักษาสภาพเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี จน

 ไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถ่ายรุปกบัซุม้ป้าย

 ทางเขา้ กงัหนัน ้าโบราณ ชมวถีิชีวติของชนเผา่นาซี สัมผสับรรยากาศท่ีชาวบา้นออกมา

 รวมตวัเตน้ร ากนัเป็นวงกลมบริเวณลานหิน แลว้ชอ้ปป้ิงในตลาด “ส่ีเหลียม” ตา้เอ้ียนเจ้ิง 

 เลือกซ้ือของท่ีระลึกพร้อมลองล้ิมชิมรสอาหารพื้นเมืองภายในบริเวณเมืองโบราณ 

     ค  ่า     รับประทานอาหารเยน็ ทีภ่ัตตาคาร     

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัที ่XIANG TAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า ลีเ่จียง (รถไฟความเร็วสูง)-คุนหมิง-ต าหนักทอง-อสิระช้อปป้ิง 

      เชา้  รับประทานอาหารเช้า       

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูง D8774 (08.25-11.23) 

 (2.58Hrs.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     

 น าท่านชมต าหนักทองจินเตีย้น สร้างในสมยัราชวงศห์มิง อดีตเคยเป็นท่ีพกัของอู๋ซนักุย้ 

 หรือฉายาวา่ ขนุศึกผูข้ายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นต าหนกัแห่งเดียวท่ีมีฝา

 ผนงัและหลงัคาสร้างดว้ย ทองเหลืองสัมฤทธ์ิหนกัถึง 380 ตนั จึงท าใหต้ าหนกัมีความ

 สวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงไดช่ื้อวา่ “ต าหนกัทอง” น าท่านเดินชมจุดส าคญัๆ ภายใน



 บริเวณอนัร่มร่ืน          

 จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัโรงแรม และอสิระช้อปป้ิง หา้งสรรพสินคา้บริเวณโรงแรมท่ี

 พกัอิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ 

 เคร่ืองประดบัอญัมณี ชั้นเยี่ยม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของท่ี

 ระลึก ฯลฯ                  

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร     

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัที ่CROWNE PLAZA HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัที่หก วดัหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

 เชา้  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม     

 จากน้ันน าท่านไปยงัวดัหยวนทง วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองคุนหมิง 

 สร้างมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมีอายยุาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี แต่การสร้างวดัแห่งน้ีดู

 แลว้จะแปลกตากวา่วดัอ่ืนๆ ในจีน เพราะปกติแลว้การสร้างวดัของจีนส่วนมากจะสร้าง

 อยูบ่นภูเขา แต่วดัหยวนทงสร้างวดัต ่ากวา่ภูเขาโดยวหิารจะอยูต่  ่าท่ีสุด เน่ืองจากวดัแห่งน้ี

 ไม่ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นวดัโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจา้แม่กวนอิมมาก่อน วดัหยวนทงท่ีเรา

 เห็นอยูน้ี่เป็นลกัษณะของวดัในสมยัราชวงศชิ์ง เน่ืองจากวดัน้ีไดถู้กท าลายในสมยั

 ราชวงศห์มิง และไดรั้บการบูรณะโดยอู๋ซานกุย้ในสมยัท่ีอู๋ซานกุย้มาปกครองท่ีคุนหมิง 

เท่ียง รับประทานอาหารเทีย่ง ที ่ภัตตาคาร      

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

15.20น.  ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 613  

16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***** ขอบคุณท่ีใชบ้ริการ ***** 

รายการท่องเท่ียวนีอ้าจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ท้ังนีถื้อเป็นเอกสิทธ์ิของ
ผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

 

  



อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรบัเดินทำง 16 ท่ำนขึ้นไป 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกั 2ท่าน 
เดก็สริมเตยีง 

(ไม่เกนิ 11 ขวบ) 
เดก็ไม่เสริมเตยีง 
(ไม่เกนิ 11 ขวบ) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15-20 กมุภาพนัธ์ 2563 36,900.- 34,900.- 33,900.- 5,500.- 
14-19 มีนาคม 2563 36,900.- 34,900.- 33,900.- 5,500.- 
21-26 มีนาคม 2563 36,900.- 34,900.- 33,900.- 5,500.- 
1-6 เมษายน 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
10-15 เมษายน 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
11-16 เมษายน 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
12-17 เมษายน 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
13-18 เมษายน 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
1-6 พฤษภาคม 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
2-7 พฤษภาคม 2563 38,900.- 36,900.- 35,900.- 5,500.- 
9-14 พฤษภาคม 2563 36,900.- 34,900.- 33,900.- 5,500.- 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร สายการบินไทย (TG) ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าวซ่ีา และภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม หรือตามท่ีสายการบินก าหนด ค่าประกนัวนิาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ
แต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเกบ็ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าทิปไกค ์และคนขบัรถ รวมวนัละ 40 หยวนต่อท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความสมคัรใจของลูกคา้ 
5. ค่า VAT 7 % หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั 
ณ ท่ีจ่ายจากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูก
ใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 



1. มดัจ าท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ภายใน1วนัหลงัการจอง ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 35 วนั 
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก              
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์ทอ้งถ่ินพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทวัร์ไทย
เดินทางไป-กลบัพร้อมกบัคณะ หรือบริษทัฯ อาจจะพิจารณาในแต่ละกรณีไป 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน 
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จากท่านเป็นจ านวนเงิน 200 หยวน/คน/วนั 
5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
6. การยกเลิก 

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดั
จ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่า
ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ  
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 



6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋   
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่
สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านท่ีประสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการ
ยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 
4. กรณีหนงัสือเดินทางท่ีน ามาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ยเน่ืองจากสถานทูต
ตอ้งการดูวา่ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบนัผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่ 
5. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย  ์หรือ ฝากประจ า หรือ เท่านั้น (ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนท่ีเดินทาง) ตั้งแต่หน้า
แรกท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน 20,000 บาท ข้ึนไป   **
ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 3 เดือนขึน้ไป** ***บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจีน*** 
6. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
7. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี นักเรียน นักศึกษา ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัรของเด็ก หนงัสือรับรองของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวให้โดยแสดงความสัมพนัธ์วา่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผู ้
รับรองค่าใช้จ่าย และส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า หรือ เท่านั้น (ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนท่ี
เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกท่ีมีช่ือของผูท่ี้ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวให้ ถ่ายส าเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้ม



หนา้) และตอ้งมียอดเงินท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูท่ี้จะรับรองให ้**ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึน้
ไป** 
8. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนงัสือ
รับรองของผูท่ี้ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวให้ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่าเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอย่างไร ส าเนาบตัร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใช้จ่าย และส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย  ์หรือ ฝากประจ า หรือ 
เท่านั้น (ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนท่ีเดินทาง) ตั้งแต่หนา้แรกท่ีมีช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวให้ ถ่ายส าเนา
ทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของผูท่ี้จะรับรอง
ให ้**ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 3 เดือนขึน้ไป** 
9. เอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
10. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับ
การออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 
11. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
12. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
13. ผูท่ี้ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า/
ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีน
อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 
14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย
เท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
- หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 
- เอกสารทีต้่องเตรียม 

1. พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก    
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 



 3. ใบอนุญาตการท างาน 
 4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 
 5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
5. อตัราค่าวีซ่าด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝร่ังเศสไม่สามารถขอวีซ่า
ด่วนได)้ 
6. ยืน่วซ่ีาด่วน 1 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท 
7. ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ 800 บาท 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบ 
กรณด่ีานตรวจคนเข้าเมืองปฏเิสธการเดินทางของท่าน 

 

 

  



เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 


