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วนัแรก  กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ตา้หลี-่เมืองโบราณตา้หลี-่หมู่บา้นซโีจว+โชวช์าวไป๋ 

 

06.00 น.          คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัน้ 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ที่จากทางบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

07.50 น.         เหริฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบนิที่  MU2584 (07.50-

11.10) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

11.10 น.         เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฉิางสุย่ เมืองคุนหมิง  เมอืงหลวงและเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได ้

สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไมผ้ล ิ  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองตา้หลี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ 

ระหว่างทะเลสาบเออ๋ไห่กบัภเูขาฉางซานที่ระดบั 1,975 เมตร  

น าท่านชม เมืองโบราณแห่งตา้หลี่ สมัผสับรรยากาศอนัสงบเงยีบของ 

 เมืองไท่เหอ อนัเป็นนครหลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ จากนัน้น าท่านชมหมู่บา้นชาวพื้นเมอืงซีโจวที ่

หมู่บา้นซีโจว ใหท่้านไดช้มประเพณีและวฒันธรรมของระบ าพื้นเมอืงชาวไป๋ ชมวธิีการชงน า้ชา 3 ถว้ย 3 รส ที่

มรีสชาตแิปลกและแตกต่างกนัไป 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที่ GREEN TREE EAST HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 

วนัที่สอง  ตา้หลี-่ลีเ่จยีง-เมืองโบราณลีเ่จยีง-สระน้ํามงักรดํา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลี่เจยีง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 เป็นเมอืงซึง่ต ัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีศันียภาพงดงาม เป็นถิ่นทีอ่ยู่ของชาวหน่าซ ี  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เมืองโบราณลี่เจยีง  ชมเมอืงโบราณของชาวหน่าซ ี 

มอีายุยอ้นหลงัไปถงึราชวงศห์ยวนกว่า 800 ปี ไดร้บัประกาศจากองค ์

การยูเนสโกใ้หเ้ป็น “ เมืองมรดกโลก ” จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  

สระมงักรดํา ชมความงดงามของอทุยานทีก่วา้งใหญ่ และน า้ใน 

บงึทีใ่สสะอาดมากจนสามารถสะทอ้นภาพทวิทศันข์องภูเขาหมิะ 

ใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

     พกัที่ WEI YA NA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 



 3  

 

วนัที่สาม ภูเขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่)-โชวจ์างอวี้ โหมว-อทุยานน้ําหยก-หุบเขาพระจนัทรส์ีน้ํา

เงนิ  “ไป๋สุย่เหอ” (รวมรถราง)-จงเตี้ยน 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ภเูขาหิมะมงักรหยก ต ัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ต ั้ง

ตระหง่าน ซึ่งมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (กระเชา้ใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ

จดุชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก ทีค่วามสูงระดบั 4,506 เมตรใหท่้านไดส้มัผสัความหนาวเยน็และยิ่งใหญ่ของ

ภเูขาแห่งน้ี จากนัน้น าท่านชม  IMPRESSION LIJIANG ผูก้  ากบัชื่อกอ้งโลก 

  จาง อวี้  โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลงัและบริเวณ 

ทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชน้กัแสดงกว่า 600 ชวีติ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อทุยานน้ําหยก ซึง่มตีาน า้ธรรมชาตผิุดขึ้นมา 2 ตา  

เป็นน า้ทีซ่มึมาจากการละลายของน า้แขง็บนภูเขาหมิะมงักรหยก  

เป็นสถานที่แสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกบัธรรมชาต ิ  

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หบุเขาพระจนัทรส์น้ํีาเงนิ “ไป๋สุย่เหอ”(รวมรถราง)  

เป็นหุบเขาทีอ่ยู่ทางตะวนัออกของภเูขาหมิะมงักรหยก น าท่านชม 

 ธารน้ําขาว หรอืน้ําตกไป๋สุย่ ธารน า้ทีเ่ป็นเชงิช ัน้หนิปูนสขีาว  

หลดหล ัน่ลามางดงาม ดุจจ าลองความงดงามของอทุยานธารขาว 

กบัหวงหลงมารวมกนั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจงเตี้ยน 

 “ แชงกรลี่า ” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดน 

ตดิกบัอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลีเ่จยีง และอาณาจกัรหย ีของเมอืงหนิงหลาง     

สถานที่แห่งน้ีจงึไดช้ื่อว่า  “ ดินแดนแห่งความฝนั ”    

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

    พกัที่ ZHA XI DE LEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 
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วนัที่สี ่          จงเตี้ยน-วดัลามะซงจา้นหลงิ-เมืองโบราณแชงกรลีา่-โคง้แรกแม่น้ําแยงซี-ช่องแคบเสอืกระโดด 

  ตา้หลี ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัลามะซงจา้นหลงิ สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1679  

เป็นวดัลามะทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า  

700 รูป สรา้งขึ้นโดยดะไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวตัถมุากมาย  

รวมท ัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธิ์ที่มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด จากนัน้เดนิทางสู่  

เมืองโบราณแชงกรลี่า เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมชาวทเิบตลกัษณะ 

คลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมอืงและรา้นขายสนิคา้ที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองตา้หลี่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียง

ใตข้องจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเออ๋ไห่กบัภเูขาฉางซาน   

ระหว่างทางท่านจะไดช้ม  โคง้แรกแม่น้ําแยงซี  เกดิจากแมน่ า้แยงซทีีไ่หล 

ลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ 

 แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น  

 “ โคง้แรกแม่น้ําแยงซี ” ขึ้น จากนัน้น าท่านชม ช่องแคบเสอืกระโดด  

ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแมน่ า้แยงซไีหลลงมาจากจินซาเจยีง (แมน่ า้ทรายทอง) 

 เป็นช่องแคบทีม่นี า้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงทีแ่คบทีสุ่ดประมาณ 30 เมตร  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัที่ GREEN TREE EAST HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 

วนัที่หา้              ตา้หลี-่คุนหมิง (โดยรถไฟความเรว็สูง ขบวนใหม่ ) เมืองโบราณเจีย๋นสุย๋-วดัหยวนทง- 

                           อสิระชอ้ปป้ิงหา้งวอลมารท์หรอืถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ เพือ่เดนิทางสู่คุนหมงิ โดยรถไฟความเรว็สูง ขบวนใหม ่

08.25 น. รถไฟความเรว็สูง น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง   เมอืงเอกและเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน   
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10.35 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเมอืงคุนหมงิ จากนัน้น าท่านสู่ ชมเมืองเก่าเจียนสุ่ย เมืองโบราณ ทีมปีระวตัิศาสตร์

ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของหยุนหนาน 

และไดช้อืว่าเป็นเมอืงมชีอืเสยีงดา้นประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัดบั 3 ของ จีน เจียนสุ่ยในสมยัหนานจา้ว

บา้นเรอืนจะก่อสรา้งดว้ยดนิและหลงัคาคลุมดว้ยหญา้คา ซงึมกัเรยีกกนัในหมู ่นกัท่องเทยีวชาวไทยว่า หลงัคา

ทรงเหด็ ต่อมาในปีค.ศ.1387 สมยั หมงิหงอู่ ไดข้ยายเมอืงโดยสรา้งดว้ยอิฐ ซงึตลอด ระยะเวลา 600 กว่าปี

เมอืงเจียนสุ่ยไดเ้ผชิญกบัภยัสงครามและแผ่นดินไหวหลายครงั ปจัจุบนัเหลอืสงิก่อสรา้งทงีดงาม เพียงไม่กี

แห่ง น าท่านชมซุม้ประตูเมอืงเจียนสุ่ย หรือ “เช่าหยางโหลว” ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมอืง ซึงคงความ 

งดงามดว้ยศิลปกรรมแบบจนีโบราณ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุง้ 

บ่าย น าท่านนมสัการสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ณ วดัหยวนทง ซึ่งเป็น “วดัที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมงิ” มปีระวตัิความเป็นมา

ยาวนานกว่า 1,200 ปี น าท่านนมสัการ พระพทุธรูปจาํลอง ซึง่อญัเชญิมาจากประเทศไทย  จากนัน้ อสิระชอ้ป

ป้ิงหา้งวอลมารท์ หรอื ถนนคนเดิน ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ฝากญาตสินิท มติรสหายก่อนกลบั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เหด็+น า้จิิ้มทยรรสเด็ด 

23.00 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบนิที ่MU: 2583 (2310 

0045+1 )  (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง)           

 

วนัที่หก สนามบนิสุวรรณภมูิ                  

00.45+1 น. ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... 

    

 

 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเท่านัน้  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตาม

ความเป็นจรงิ ก่อนการเดนิทาง**ราคาทวัรน้ี์เช็คภาษีน้ํามนั ณ วนัที่ 10 ก.ค. 61 เป็นเงนิ 4,700 บาท 

3. ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ4 วนัท าการ ราคา 1,500 บาท (ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 

**กรณียืน่ด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

อตัราค่าบรกิาร  

คนุหมิง ตา้หลี่  ลี่เจยีง  แชงกรลี่า 6 วนั 4 คืน (MU) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดี่ยว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 29 ธนัวาคม 61 – 3 ม.ค 62 28,900 บาท 28,900 บาท 5,000 บาท 22,900 บาท 
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5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

6. ค่าอาหาร  14 ม้ือตามรายการ 

7. น้ําหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 20  กิโลกรมั จํานวน 1 ใบ  สมัภาระติดตวัขึ้นเครื่องได ้1 ชิ้น ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กโิลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิ 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ 

และป่วยไขท้กุกรณี) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็ และ

เอกสารรบัรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบริษทัได*้* 

 เบี้ยประเริ่มตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 

 เบี้ยประเริ่มตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 

 เบี้ยประเริ่มตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 

 เบี้ยประเริ่มตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 

อ ั

ค่าบริการดงักล่าว (ขอ้ 1-8) เป็นค่าบรกิารเฉพาะผูเ้ดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทาํหนังสอืเดินทางทกุประเภท 

2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ฯลฯ 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษมีลูค่าเพิม่ และหกั ณ ทีจ่่าย จากยอดขายจรงิท ัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธิ์

ออกใบเสรจ็ทีถ่กูใหก้บับริษทัทวัรเ์ท่านัน้ 

4. ค่าวซ่ีาจนีสาํหรบัชาวต่างชาติ 

5. ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมค่าทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์200 หยวน ต่อท่าน/ทรปิ 

 

เงือ่นไขการทาํการจอง และชําระเงนิ 

1. ในการจองคร ัง้แรก ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือท ัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่งสําเนา

หนังสอืเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. สง่หนังสอืเดินทางตวัจรงิ, พรอ้มรูปถา่ย จาํนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหวัขอ้ดา้นล่าง) และเอกสารที่ใหก้รอก

ทา้ยโปรแกรมทวัร ์ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย กอ่นเดินทาง 15 วนั **กรณีรืน่ด่วน 2 วนัย าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ ม 1,050 

บาย  (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชําระสว่นที่เหลอื ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ไมน่บัรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)   

 

ระเบยีบการและขอ้ตกลงการสาํรองที่นัง่ 

1. กรณีท่านไมส่ามารถเดินทางไปกบัคณะทวัรไ์มว่่าดว้ยเหตผุลประการใดกต็าม กรุณาแจง้ใหท้างบรษิทั ฯ ทราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษิทั ฯ จ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าใชจ่้ายในส่วนทีท่่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลา

และจ านวน ดงัน้ี 

ยกเลกิการเดนิทางระหว่าง 15 – 29 วนั สงวนสทิธิ์ไมม่กีารคืนมดัจ า 
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ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 

2. เมือ่ท่านส ารองทีน่ ัง่ในทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรบัประทานอาหารบางประเภท หรอื ถอืศีลกนิเจ 

มงัสวริตั ิกรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัรท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 

 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

2.  เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการหรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให ้

นกัท่องเทีย่วทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการ

เดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซี่า 

4.  บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึ้นของนกัท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัิเหต ุ ความเจบ็ป่วย ความ

สูญเสยีหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอื่นๆ เป็นตน้ 

 5.  เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

6.  ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสมทัง้น้ีทางบริษทัฯจะยดึถอืผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 7.  ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนัน้ๆ 

 

หมายเหตุ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการดงักล่าวขา้งตน้และไม่รบัผิดชอบต่อเหตกุารณ์ที่เกดิข้ึน

นอก เหนือจากความควบคุมของบรษิทัฯ เช่น การนดัหยุดงาน การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ กรณีที่ท่านถูก

ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยและต่างประเทศ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ที่จะไม่คืนค่าบรกิารทัง้หมด 

 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจนีสาํหรบัหนังสอืเดินทางไทย  

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กว่า 6 เดอืน 

หมายเหต ุ: หนังสอืเดินทางตอ้งไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถา้เกดิการชํารุด เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏเิสธการ

ขอออกนอกประเทศของท่านได ้ 

2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปจาํนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พื้นหลงัสขีาวเท่านั้น!!  

ขอ้หา้ม : หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิ้ม, หา้มใส่เสื้อสอ่ีอน และสขีาว (หา้มใส่เสื้อคอกวา้ง แขนกุด ซทีรู 

ลูกไม ้สายเดี่ยว ชดุราชการ ชดุยูนิฟอรม์ชดุท างาน ชดุนกัเรยีน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสดี า หรือกรอบแว่นสดี า, หา้มสวม

ใส่เครื่องประดบัทกุชนิด เช่น ต่างหู สรอ้ย กิป๊ตดิผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเหน็คิ้ว และใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
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รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟูจเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริ้นซจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน  

**ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซี่า กรุณาเตรยีมหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการส่งหนงัสอืเดนิทาง  

4. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

  เดินทางพรอ้มพอ่แม่ / เดินทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่   

1. ส าเนาสูตบิตัร (ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 

  เดินทางพรอ้มญาต ิ  

1. ส าเนาสูตบิตัร(ใบเกดิ) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํา่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

2. ส าเนาทะเบยีนสมรสพ่อแม ่ 

3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไมต่รงกบัสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลีย่นชื่อ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าทีเ่ขตหรอือ าเภอเท่านัน้ 

6.  ผูเ้ดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

1. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน้  

2. หนงัสอืชี้แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน้ 

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ข ัน้ต า่ 100,000 บาท 

3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้บัยืน่วซี่าทีศู่นยย์ืน่วซี่าจนีในวนัยืน่วซี่า 
7.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวต่างชาต ิใชเ้อกสารเพิม่เตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านัน้!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต า่กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ไดท้ํางานใน

ประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดําเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

2. หนงัสอืรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทบัและลายเซน็ต ์

3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจบุนั ข ัน้ต า่ 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาหนังสอืเดินทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้

 หนงัสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท 

 หนงัสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวซ่ีาจนีแบบด่วนได ้  

ต่างชาติฝร ัง่เศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรฐัเช็ก 

เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาล ีลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอ

แลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสอืเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง

จะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี และตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซี่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษทัทวัร ์อย่าง นอ้ย 10 
วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
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10.  โปรดทําความเขา้ใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเ อกสิทธิ์ของ

สถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11.  ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซี่า / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์

       ** กอ่นทาํการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เน่ืองจากทาง

บรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!! หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอื 

อย่างนอ้ย 6 เดือน!!!   
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!! 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS. / MRS. / MR.)NAME............................................................................................................................................... 

SURNAME............................................................................................................................................................................ 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่ารา้ง    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................ 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................

..........................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น..................................มือถอื..................................................... 

ที่อยู่ปจัจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................

...................................................... ... ... ... ... ..........รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน............................................................................................................................................................................ 

ที่อยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................โทร......................................... 

**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ทาํงาน/ ที่อยู่ ที่เคยทาํงาน................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................โทร............................................... 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบปุระเทศ.......................................... 

เม่ือวนัที่................ เดือน........................ปี........................  ถงึ วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................................ 

หมายเหต ุ

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหล ัง  ท ัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบยีบอยา่งเคร่งครดั) 


