
 

 

      

คุนหมิง แผ่นดินสีแดง “ตงชวน” 4วัน2คืน 

สัมผัสมหัศจรรย์แห่งความงาม “ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ” ชมิสตรอเบอร์รี่ 

เที่ยวเต็ม ไมม่ีลงรา้นช้อปรัฐบาล 

 

 

 

 

ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถงึ 4,223 เมตร  

ผืนนาสีแดงตงชวน ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย 

วัดหยวนทง วัดที่ใหญแ่ละเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี 

ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่ ลอดประตูมังกร เขาซีซาน 

 

  SPECIAL MENU 

 อาหารกวางตุ้ง 

 สุกี้เห็ด 

พฤศจิกายน61– มีนาคม62   
 

ราคาเริ่มต้น 10,888.-  



 

 

 
ราคาต่อท่าน** กรุ๊ป คณะจ านวน 25+ 1 หัวหน้าทัวร์ไทย   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

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

เตียง) 
เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

29 พ.ย.-02 ธ.ค.61 10,888 10,888 10,888 3,900 

7-11 ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,900 

08-12 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

20-23 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

22-25 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

26-29 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

27-30 ธ.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,900 

28-31 ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,900 

29 ธ.ค.-01 ธ.ค.62 13,888 15,888 15,888 4,900 

30 ธ.ค.-02 ธ.ค.62 13,888 15,888 15,888 4,900 

31 ธ.ค.-03 ธ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,900 

10-13 ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

18-21 ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

21-24 ก.พ.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

28 ก.พ.-03 มี.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

04-07 มี.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ * 8C886 03.00-05.55     

2 
คุนหมิง- สวนผลไม้ (สตรอเบอร่ี) – สวนน้ าตก-ตงชวน-ชมผืน
ดินสีแดงตงชวน    

FENGYI HOTEL  
หรือเทียบเท่า 3 * 

3 ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)- คุนหมิง     
LONGWAY HOTEL  
หรือเทียบเท่า 4 * 

4 
คุนหมิง- เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอร์ร่ี+กระเช้า) -วัดหยวนทง-
ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่-ประตูเมืองโบราณกวนตู้ – คุนห
มิง-กรุงเทพฯ  *SC8885 01.00-02.05+ 

   - 



 

 

07-10 มี.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

8-11 มี.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,900 

ราคาดังกล่าวไม่รวม : ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนท่านละ 1,000 บาท /  
   : ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและพนักงานขับรถท่านละ 1,000 บาท (ช าระวันที่เดินทาง) 
 

รายละเอียดการเดินทาง  

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ-คุนหมิง 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 3 เค้าเตอร์ G สายการบิน 
SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่ง
บนเคร่ืองบิน 

 
 
วันท่ีสองของการเดินทาง  คุนหมิง-สวนผลไม้ (สตรอเบอร่ี)-สวนน้ าตก-ตงชวน-ชมผืนดินสีแดงตงชวน 

03.00 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบนิที่ 8C886  (ใช้ระยะเวลา
บิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)  

 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน นครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีช่ือเสียงอัน

ดีงามว่าเป็น "นครใบไม้ผลิ" แหล่งเกิดความเขียวชอุ่ม ณ ท่ีนี้มีภูเขา และแม่น้้าล้าธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์
ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงท่ีเต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกด้าบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบ
เขาอันลึกลับ มีส่ิงมหัศจรรย์มากมาย หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย น้าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ สดจากสวน อาทิเช่น สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชม

วิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ตามฤดูกาล หากเป็น

สตรอเบอร์รี่จ้ากัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล) **หมายเหตุ: การชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ 

วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์รี่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 



 

 

 
 
จากนั้นน้าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ สวนน้ าตก เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้าง
กว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้้าตกใหญ่ยักษ์นั้น ท่ีกว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 
แห่ง ท่ีสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน เมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่ธรรมชาติ และมนุษย์ได้
รังสรรค์ไว้(ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน้าชมตงชวน (Dongchuan) หรือ หงถู่ต้ี (Hongtudi) หงถู่ต้ี แปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่เขตอ้าเภอท่ีอยู่ใน
เขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ต้ังอยู่ในระดับความสูง 
1,800-2,600 เมตร จากระดับน้้าทะเลอากาศเย็นสบาย  มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบ
อาชีพปลูกข้าวสาลีมันส้าปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ในเดือนกันยายน จะเป็นช่วงท่ีดอกมัสตาร์ดและ
ดอกไม้หลากหลายพันธุ์บาน ท้าให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดงเข้ม สลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใสของ
ฤดูใบไม้ร่วงเดือนนี้จึงเป็นเดือนท่ีสวยท่ีสุดอีกเดือนหนึ่งในการมาเยือนแผ่นดินสีแดงนี้ ทัศนียภาพท่ีสวยงามเกิน
บรรยายห้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ 
 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  โรงแรม FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  



 

 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง  ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจ่ือ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)-คุนหมิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
น้าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)  ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิโลเมตร น้าท่านนั่งกระเช้าขึ้น
สู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูง4,223เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบส่ิง
มหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้้าของน้้าตกท่ีจับตัวเป็นน้้าแข็ง, และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
และฤดูร้อน ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานท่ัวท้ังขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพันปีนับหมื่นต้นทยอย
บานต้ังแต่เชิงเขาถึงยอดเขา 
  
 
 
 
 
 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารน้าท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) ระหว่างเดินทางให้ท่านได้ผ่อนคลายกับ
ทัศนียภาพท่ีสวยงามงานดังภาพวาด  

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 
วันที่สี่ของการเดินทาง  คุนหมิง- – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์ร่ี+กระเช้า) -วัดหยวนทง- ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่

มรกต-เมืองโบราณกวนตู้ -กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   



 

 

จากนั้นท้าท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ต้ังห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 
29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.
1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินท่ีสกัดไว้ตาม
ไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรง
ศรัทธาของชาวบ้านท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี 
น้าท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หมิง เช่ือกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้
เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความส้าเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนท่ี
เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้ส่ิงใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ต้ังเด่น
เป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา  
จากนั้นท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม 
กลางลานมีสระน้้าขนาดใหญ่ สร้างมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัด
แห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มี
แต่วัดหยวนทงท่ีสร้างแปลกท่ีสุดในจีนคือสร้างวัดต้่ากว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต้่าท่ีสุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้
สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นค้าว่า "หยวนทง" จึงเป็นช่ือท่ีปรากฏใน
คัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น้าท่านสู่แลนด์มาร์คคุนหมิง ถนนจินปี้ลู่อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง ชม ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต 
ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาค้าย่อ “จินปี”้ มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ “ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)
มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชวงศ์เต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี ลวดลาย
ซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเส้ือผ้าแบรนด์เนม
ท้ังของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีช้ันเยี่ยม ร้านเครื่องด่ืม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของท่ี
ระลึก ฯลฯ 



 

 

 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง 
เส้ือผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อน
หย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบ
จีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็น
ท่ีต้ังของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมี
หลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 
 

 
   

ค่ า   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 

01.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)    

02.05 (+1) เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 



 

 

 
เง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

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

การจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในก่อนที่ท่านจะได้รับการคอนเฟิร์มเดินทางจากบริษัท  
 
หมายเหตุ...โปรแกรมนี้เหมาสมส้าหรับท่านท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ , โรคหอบหืด , และอาการแพ้พื้นที่ราบสูงไม่
ควรเดินทาง หากมีความประสงค์เดินทางกรุณาปรึกษาแพทย์ หากเกิดค่าใช้จ่ายอันต้องท้าให้ท่านกลับก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินท้ังหมด 
 
อัตราค่าบริการรวม 
▪ ค่าต๋ัวเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ช้ันประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน รวมถึงค่าภาษีสนามบินท่ีระบุในรายการ  
▪ ค่าท่ีพักระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2 - 3 ท่าน) 
▪ ค่าพาหนะน้าเท่ียวตลอดเส้นทาง 
▪  ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ  
▪ ค่าเข้าชมตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 
▪ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (Visa Group)  ส าหรับหนังสือเดินทางไทย  (หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 

เดือน) วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) ค่าวีซ่ากรุ๊ป
ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) **หาก
ต้องท าวีซ่าเดียวเพิ่ม 1,000 บาท/เล่ม** 
***หมายเหตุ กรณีมีท าวีซ่ากรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากในรายการ 

▪ ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก้าหนด ( ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ) 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ) 
▪ ค่าสินน้้าใจส้าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ ท่านละ 1,000.- บาท/ทริป 



 

 

▪ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง) , ค่าทิปต่าง ๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น หัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจในการบริการ 

▪ ท่ีนั่งบนเครื่องไม่สามารถเลือกท่ีนั่งได้เนื่องจากเป็นต๋ัวกรุ๊ปทัวร์ 
▪ ไม่มีราคาเด็ก 

 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิก 
▪ กรุณาส้ารองท่ีนั่งโดยมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช้าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วนัท้าการ 
▪ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันท้าการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า  
▪ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันท้าการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ 
▪ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันท้าการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์ 
▪  

หมายเหตุ 
▪ กรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วน 
▪ กรณีเทศกาลท่ีต้องมีการยืนยันท่ีนั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตัวแทนท้ังในและต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ และเท่ียวบินเหมาล้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการ

บิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  

และจากการปรับขึ้นค่าน้้ามันของสายการบิน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นส้าคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เม่ือท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

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

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ครบจ านวนตามที่แจ้งไว้ 
*กรณีที่ลูกค้าจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น** 
 

พาสปอร์ตมีอายุไม่น้อยกว่า 6เดือนก่อนเดินทาง *รบกวนถ่ายพาสฯดังนี้* 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
เอกสารการขอวีซ่าประเทศจีน(วีซ่าเด่ียว) 
• หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อนใช้เดินทางอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางท่ีไม่มีตราประทับ  

อย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามาแสดงประกอบหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอวีซ่า) 
• รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว เท่านั้น ไม่มีลวดลายขนาด 2 นิ้ว จ้านวน 2 รูป (ถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ห้ามยิ้ม ห้ามใส่

แว่นด้า แว่นสายตา ห้ามใช้รูปสต๊ิกเกอร์และรูปท่ีปริ้นท์จากกระดาษธรรมดา ต้องเป็นกระดาษโฟโต้เท่านั้น) 
• ส้าเนาทะเบียนบ้าน, ส้าเนาบัตรประชาชน 
• เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี / บุคคลที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ต้องแนบเอกสารสูติบัตรด้วย   
• กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ประสงค์จะเดินทางไปกับบริษัททัวร์ จะต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจาก

ทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมมากกว่าผู้เดินทางสัญชาติไทย 
• กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ และไม่ได้ท้างานท่ีประเทศไทย ประสงค์จะเดินทางไปกับบริษัททัวร์ จะต้องแจ้งบริษัทฯ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมมากกว่าผู้เดินทางสัญชาติไทย               
และ จะต้องท้าการยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตัวต่อสถานทูตเท่านั้น 

• ผู้เดินทางท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้าวีซ่า โปรดเข้าใจว่าการ
อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศจีนนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของกรมการตรวจคนเข้าเมือง อยู่นอกเหนืออ้านาจขอบเขต
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ ดังนั้นหากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้าประเทศด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการ
คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน 
หมายเหตุ 
สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน ระเบียบการยื่นเอกสาร 
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
ด้วย 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,650 บาท 
2. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

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

สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    

○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส...................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์............................................ โทรศัพท์บ้าน................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์บ้าน...........................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................................ 
ต าแหน่งงาน
.................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….……........... 
........................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์บ้าน...........................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่........................ เดือน............................ปี.........................  ถึง วันที่.....................เดือน.........................ปี
....................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ
........................................................................................................................................................................................ 
เม่ือวันที่........................ เดือน............................ปี.........................  ถึง วันที่.....................เดือน.........................ปี
....................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................SURNAME.....................................RELATION........................ 
( MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................SURNAME.....................................RELATION........................ 
หมายเหตุ 



 

 

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 


