
 

 
 

 
 

 

 

 

 

KUNMING SHANGRI-LA (6D5N) 
KMG03 KUNMING หัวใจยอดพยัคฆ์ 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

คุนหมิง หัวใจยอดพยัคฆ์ 



 

 
 

 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TG612 BKK(กรุงเทพ) - KMG(คุนหมิง) 10.45 – 14.00 

TG613 KMG(คุนหมิง) - BKK(กรุงเทพ) 15.20 – 16.35 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – คุนหมิง – เมืองเสียงยิน (-/-/ D) 
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 

ประตู 2 เค้าท์เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 
ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

10.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ TG612 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3.30 ชั่วโมง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางซุย ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 

1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ
หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียงยิน เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่
ระหว่างเมืองคุนหมิงและเมืองต้าหลี่ 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   FEI LONG HOTEL, XIANGTUN  โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า   
 
DAY 2 เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โค้งแรกแม่น้้าแยงซีเกียง – ช่อง

แคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน (B/ L/ D) 



 

 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นเมืองเอกของเขต
ปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งเป็นมณฑลชายแดนทางภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางด้านตะวันตก และทะเลสาบเอ๋อไห่
ทางด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไป๋และชาวอ้ีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันนี้ ต้าหลี่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ ต้าหลี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุด
แห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และถนนนานาชาติ ซึ่งมีทั้ง
อาหารแบบตะวันตก ดนตรีสากล และผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษ จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน
และชาวต่างประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์ แห่งวัดฉงเซิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง
ต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 บ้านเรื่อนต่างๆ ต่าก็เสียหายพังทลาย ยกเว้นเจดีย์สามองค์นี้ที่ไม่ได้รับ
ความเสียหายใดๆเลย ซึ่งเจดีย์สามองค์จะอยู่ห่างไปทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลี่ประมาณหนึ่งกิโ ลเมตร โดย
เจดีย์ทั้งสามก่อสร้างด้วยอิฐ องค์ใหญ่ที่สุดและเป็นองค์ประธาน  16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 
69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่เมื่อประมาณ 1000 ปีที่ผ่านมา ส่วนเจดีย์อีกสององค์ สร้าง
ในสมัยราชวงศ์ซ้อง น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าต้าหลี่ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่าน
กาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้
และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ที่มีบ้านโบราณต่างๆ ปลูกสร้างไว้
อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตัดผ่านตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้า
ที่คึกคัก สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวไป๋ที่แต่งชุดประจ าเผ่าขายสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ เช่น 
หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพ้ืนเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารท้องถิ่นต่างๆ ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองจง
เตี้ยน หรือ แชงกรี-ล่า ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนา
ซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วย
ธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่
งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้้าแยงซีเกียง ซึ่ง
เกิดจากแม่น้ าจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้ว
หักเส้นทางโค้ง 180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่น้ าอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ าแยงซี
เกียง 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทราย
ทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ าไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้
มีความแคบมาก จนท าให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึง
ที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุดด้วย หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เขต เมืองจง
เตี้ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต 
ที่อยู่บนความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ าทะเล เป็นจุดทีเจ้าหน้าที่จีนสันนิษฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ 
แชงกรีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ The Lost Horizon  

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   GRACE HOTEL, ZHONGDIAN  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
DAY 3 
จงเตี้ยน – วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้้าเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรด้า – เมืองเก่าลี่เจียง ( B/ 
L/ D) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  



 

 
 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน วัดที่ส าคัญของเมืองแชงกรีล่า วัดนี้สร้างในสมัยลาไลลามะองค์

ที่ 5 ตรงกับสมัยจักรพรรดิ์คังซีฮ่องเต้ของจีน รูปแบบการสร้างได้จ าลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุง
ลาซา ธิเบต ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี เสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ า
พรรษาอยู่มากกว่า 700 รูปวัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบต
นั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภูเขา
ซื่อคา โดยสารกระเช้าไฟฟ้าไปสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้้าเงิน สถานที่ที่ถือได้ว่ามีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา โดยเชื่อกันว่าเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลี่เจียง ที่หุบเขาแห่งนี้มีความ
สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 4500 เมตร ประกอบไปด้วย 13 เขาเรียงกันหากมองดูแล้วจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับมังกร ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งและถือว่าไม่ควร
พลาด จนได้รับการขนานนามว่า “หนึ่งสวรรค์บนดิน”  น าทุกท่านสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความ
ยิ่งใหญ่อลังกาลของที่แห่งนี้ บริเวณรอบๆเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่มีอายุราวๆกว่าพันปี ซึ่งหากมองดูแล้วจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับมังกรที่นอนอยู่บนก้อนเมฆ **ในกรณีที่ช่วงที่ท่านเดินทางนั้น หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน
ปิดปรับปรุง อันเนื่องมาจากการปรับปรุงกระเช้า หรือเหตุผลจากอุทยาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรม** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าหลี่ ซึ่งมี

ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2400 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท าให้มี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี น าท่านชม สระน้้ามังกรด้า อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน มี
พ้ืนที่ประมาณ 11390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง(แมนจู) โดยมีจุดเด่นที่ความใส
ของน้ าที่ใสราวกับมรกต สะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของ 



 

 
 

 
 เทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรด านั้นเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นน า

ท่านเดินทางชม เมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเอ้ียนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่า
นั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บาง
หลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็น
ร้านค้าขายของมากมาย น าทุกท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง และอาหารพ้ืนเมืองต่างๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัส
การช้อปปิ้งที่แตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยก่อน ซึ่งย่านเมืองเก่านี้มี ชื่อเสียง
จากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และยังเป็นเมืองมรดก
โลกอีกด้วย 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน 
พักที ่   LIJIANG FENG HUANG HOTEL, LIJIANG  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
DAY 4 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – โชว์จางอ้ีโหมว IMPRESSION LIJIANG – หุบ

เขาพระจันทร์สีน้้าเงิน (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองเสียงยิน (B/ L/ D) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่
ความสูงกว่า 3356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 4506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่
สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขา
หิมะมังกรหยกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่
สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5596 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ า แนวผา และทุ่งหญ้านาซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็น 



 

 
 

 
เป็นลักษณะคล้ายมังกรก าลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ าเงินของท้องฟ้า 
คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ยังเป็นที่มาของต านาน ชนเผ่าน่าซี ที่อาศัยอยู่ในเขตที่
ราบแถบนี้มานานนับพันปี ทิวเขาแห่งนี้มีพันธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ป่าจะผลิบานมี
สีสันตระการตา ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพ่ือออกมากินหญ้า **ในกรณีที่มีการ
ประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ การปิดบ ารุง
ซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นท าท่านชม โชว์จางอ้ีโหม่ว ซึ่งก ากับการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผู้ก ากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่ง
จาง อ้ี โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมาบนความสูงกว่า 3000 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล โดยมี
ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์
ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเป็นการเ ล่า
เรื่องราว ให้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งที่
ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง **ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการชมโชว์จางอ้ีโหม่ว อันเนื่องมาจาก อาทิ
เช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือในช่วงเดือนธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม** จากนั้นน าท่านชม หุบเขาพระจันทร์สีน้้าเงิน ที่ถือเป็นสวรรค์แดนใต้
แห่งลี่เจียง ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก รายล้อมด้วยขุนเขาสูงตระหง่าน ตัดกับผืนน้ าสีฟ้าสดใสใน
ทะเลสาบ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเห็นสักครั้ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเสียงยิน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ 
ที่อยู่ระหว่างต้าหลี่และคุนหมิง 

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   FEI LONG HOTEL, XIANGTUN  โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า   



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DAY 5 เมืองคุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย – ร้านบัวหิมะ (B/ L/ D) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง เมืองที่ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ตั้งอยู่ทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของประเทศจีน บนความสูง 1890 เหนือน้ าทะเล พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จึงท าให้มีลักษณะภูมิอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทั้งปี 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทาง ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย ถนนคนเดินจินปี้ลู่ หรือคนไทยเรียก ถนนม้าทองไก่

มรกต ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เหตุที่เรียกแบบนี้ เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองไก่มรกต 
ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาค าย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)
มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี เล่ากัน
ว่า สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือทุก60 ปีจะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิงมา
บรรจบกับพระจันทร์ทอแสงที่เพ่ิงโผล่ขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ท าให้
เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” ลวดลายซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์
ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ 
เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพ้ืนเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ พร้อมกันนี้ ยั ง
มีสโมสรออกก าลังกาย ซอยบาร์เหล้า สวนสนุก ซูเปอร์มาร์เก็ต รถไฟขนาดจิ๋วชมวิวและสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ ในฐานะเป็น “ถนนย่านการค้าท่ีมีเอกลักษณ์ของจีน” ถนนจินปี้ลู่ได้น าวัฒนธรรมยอดนิยมกับการค้ายอด
นิยมผสานกันได้อย่างกลมกลืน กลายเป็นศูนย์กลางแห่งกระแสความทันสมัย เพ่ือที่จะผลักดันและน ากระแส
บริโภคและอุปโภคของผู้คนในนครคุนหมิงตลอดจนประชาชนทั่วมณฑลยูนนาน น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ  



 

 
 

 
 ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัด

ต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 
ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด 
พักที ่   PIN HUA YUE JIA HOTEL, KUNMING  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAY 6 วัดหยวนทง – ร้านหยก – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ    (B/ L/ -) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูน
นานอายุราวๆประมาณ 1200 ปี วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง น าท่านเดินเยี่ยมชมภายในวัด ที่กลาง
ลานประกอบไปด้วยสระน้ าขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยมพร้อมกับสะพานเชื่อมซึ่งท่าน
สามารถเดินข้ามไปเยี่ยมชมได้อีกด้วย และวัดแห่งนี้ทางด้านหลังของวัดจะเป็นอาคารสร้างใหม่ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจ าลอง ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่

ได้มาครอบครอง ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับน าโชคตามอัธยาศัย  
 ** สมควรแก่เวลาน้าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน** 



 

 
 

 
15.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ 

TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จ้าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 
ทุกครั้งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี) 
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 20 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

04–09 กุมภาพันธ์ 2563 21,899 24,899 24,899 5,000 12,899 

18–23 กุมภาพันธ์ 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 

03-08 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

10-15 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

17-22 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

24-29 มีนาคม 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 



 

 
 

31 มี.ค.-05 เม.ย 2563 21,899 24,889 24,889 5,000 12,899 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 

03-08 เมษายน 2563 23,899 26,899 26,899 5,000 12,899 

07-12 เมษายน 2563 24,899 27,899 27,899 7,000 14,899 

08-13 เมษายน 2563 25,899 28,899 28,899 7,000 14,899 

09-14 เมษายน 2563 25,899 28,899 28,899 7,000 14,899 

14-19 เมษายน 2563 25,899 28,899 28,899 7,000 14,899 

21-26 เมษายน 2563 20,899 23,899 23,899 5,000 12,899 

28 เม.ย.-03 พ.ค. 2563 23,899 26,899 26,899 5,000 12,899 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

** เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
** ส้าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ้านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

 
 



 

 
 

 

** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว

ทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหยก ซึ่งจ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึง

เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 

นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์

จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ้านวนเงิน 400 

หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 

บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้า   วีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน

รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง

ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน 

และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง  กรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามที่ตารางอัตรา

ค่าบริการระบุ 

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 



 

 
 

 

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข   

ตามกรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

6. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทาง

เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

7. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย

และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ช้าระพร้อมเงินค่าทัวร์ หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันท าการ) ท่าน

ละ 1,800 บาท (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง) 



 

 
 

 

หมายเหตุ  

- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครั้งอ่ืนๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืน

เงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง

ยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 

- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดๆทั้งสิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ท้าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท้าการ 

ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

- กรณีท่ีสามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลูกค้าประสงค์ต้องการท าวีซ่าเดี่ยวสามารถติดต่อตัวแทนรับท าวีซ่าใกล้บ้านท่าน  

- ส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   

5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.

เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   

23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

 

 เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัดจ้าท่านละ ท่านละ 10,000.- บาท 

และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินใน 2 วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น 

โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไป

ตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่

ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตาม

เวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน

ทัวร์นั้นๆทันที 



 

 
 

 

3. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 14 วันท าการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ

ในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 

1. กรณีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์  (ผู้มีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ 
(กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บ เงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด 
พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงิน
เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

i. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
ii. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
iii. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ไม่คีนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

 ** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. **เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

5. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง 



 

 
 

 
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท
ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

6. ในกรณีที่ลูกค้าด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

7. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงิน

กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 
 



 

 
 

 

5. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ

เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน 

ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา

ติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามท่ีระบุ 

7. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

8. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแล้ว 

11. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

12. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ

ท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด 



 

 
 

 

ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท า

หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

13. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

14. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

15. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

16. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

17. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

19. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

• ส้าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

ใช้ส้าเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หน้าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านั้น !! 

• รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้  

ต้องท้าการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน  

 

 



 

 
 

 

 

**เม่ือท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช้ารุดใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช้ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู ทั้งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู 
แว่นตาแฟชั่น แว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 



 

 
 

 
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1  ใบอนุญาตการท างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

 หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศ

ไทยเท่านั้น หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
2. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 
4. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 

วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
5. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน

ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  



 

 
 

  
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้) 

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท้าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ........................................................................................................ .......... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ............................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........ ............................................................................. 
โทรศัพท์......................................................... มือถือ............................................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
...................................................... ................................................................................ ................................................................
. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์
............................................................................................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
........................................................ ............................................................. 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่) ...............................................................................................................  
ต าแหน่งงาน
.......................................................................................................................................................................................  
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................. ......................................................... ................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .............................................................. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................. .............................................................. 
(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี..................... .........……...................... 



 

 
 

 

 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ......................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................  
RELATION....................................................................................................................................................................................  
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................. ......................................................................................................................  
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


