
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ เมืองตา้หลี ่ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์สวนทะเลสาบเออ๋ไห่ เมืองโบราณตา้หลี่ 
☺ เมืองลีเ่จยีง บงึมงักรด า เมืองโบราณลีเ่จยีง อทุยานน า้หยก หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ 
   สมัผสัปุยหิมะภเูขาหิมะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ่) อลงัการโชวจ์างอว้ีโหมว 
   IMPRESSION LIJIANG 
☺ คุนหมิง สวนน า้ตกคุนหมิง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
☺ พเิศษ...น ัง่รถไฟความเรว็สงู 1 เท่ียวลดระยะทาง-เพิม่เวลาท่องเท่ียว 
 

กาํหนดการเดนิทาง      วนัที่ 29 ธันวาคม – 2 มกราคม  2563   ( 5 วนั 4 คนื ) 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก    สนามบินดอนเมอืง – คุนหมงิ – ต้าหลี ่– เมอืงโบราณต้าหลี ่      
07.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ่สนามบิน ดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก  ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย 

(FD)  มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บั
ทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

09.00 น. เดินทางสู่เมือง คุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่FD 582 *บริการอาหารบนเคร่ือง  
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ"  มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   .... รถโคช้สู่ “เมืองต้าหลี่ ” ซ่ึงไดฉ้ายาวา่เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ประมาณเดือน
มีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้า่งเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิ
แลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกาํลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุกาํลงับานสะพร่ัง จึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม   นาํท่านชม “เมืองโบราณต้าหลี่ ” ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัรน่านเจา้ 
ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณท่ีบูรณะตามแบบเดิมเม่ือกวา่ 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้ต่างๆ ท่ี
แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้
พื้นเมือง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีต้่าหลี ่ REGENT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง  ผ่านชมเจดีย์สามองค์–สวนทะเลสาบเอ๋อไห่–ลีเ่จียง–สระมงักรดํา–ร้านสาหร่าย–เมอืงเก่าลีเ่จียง   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์  มีอายกุวา่ 1300 ปี โดย

สร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รกท่ีมีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวหิารองค์
กลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้งประดิษฐานองคพ์ระสังกระ จาย   จากนั้นนาํท่านชม สวนทะเลสาบเอ๋อไห่  สวนสาธารณะ
ประจาํเมืองตา้หล่ีท่านจะไดพ้บกบัววิทะเลสาบเอ๋อไห่ ทะเลสาบบนท่ีราบสูงใหญ่เป็นอนัดบั 2 และยงัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวสาํคญัและมีช่ือเสียงมาก ของมณฑลยนูนาน  ทะเลสาบแห่งน้ียงัใชท้าํการประมงแบบพื้นบา้น 
คือการใชน้กกานํ้า ท่ีชาวบา้นเล้ียงไวจ้นเช่ือง ดาํนํ้าลงไปจบัปลาซ่ึงวธีิการแบบน้ีมีมากวา่ 1,500ปีมาแลว้ อิสระ
ใหท้่านช่ืนชมกบัธรรมชาติท่ีความสวยงาม 

เทีย่ง   บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่ เมืองลีเ่จียง  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั
เร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน”  
นาํท่านชมสระมังกรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน  อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
เรียกกนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร 
เเละทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระนํ้ามงักรน้ีสร้างข้ึนสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจ)ู จุดเด่นของท่ีน่ี
คือความใสของนํ้าท่ีใสราวกบัมรกต  สถานท่ีท่องเท่ียวเเห่งน้ีมีความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม  
สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบตและน่าซีไวด้ว้ยกนั  สระนํ้ามงักรดาํ เเห่งน้ีมีเร่ือง
เล่าขานต่อต่อกนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตน้ํ้าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระนํ้าบา้ง บรรยากาศ
ภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงนํ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้



อยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ สระมงักรดาํเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ี
งดงามท่ีสุดของจีน นาํท่านเยีย่มชม ศูนย์สาหร่ายเกลยีวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพื่อสุขภาพ   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม  เมืองเก่าต้าหยนัหรือเมืองเก่าลีเ่จียง  ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศซ่์งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยูอ่าศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีวา่ ตา้หยนั (ตา้ แปลวา่ ใหญ่ หยนั แปลวา่ แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็น
ระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยูคู่่ขนานไปกบัแม่นํ้าหยก อนัเป็นลาํธารนํ้าท่ีละลายไหลมาจากหิมะบน
เทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

   พกัทีล่ีเ่จียง  JIN DAO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ภูเขาหิมะมงักรหยก(น่ังกระเช้าใหญ่) – โชว์IMPRESSION LIJIANG – อทุยานนํา้หยก  
  หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุยเหอ”  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก ” เปล่ียนพาหนะ

เป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบัความสูง 3 ,356 เมตร “น่ังกระเช้าขึน้สู่ภูเขาหิมะมังกร
หยกไปยงัจุดชมววิสูงสุด”  จากระดบันํ้าทะเล 4 ,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี
อยา่งใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์และด่ืมดํ่ากบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุด ตลอดสอง
ขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย บนพื้นสีขาว
ของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสีนํ้าเงินของทอ้งฟ้าคลา้ยมงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่น
ฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยก  

เทีย่ง         บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชวอ์นัยิง่ใหญ่โดยผู ้
กาํกบัช่ือกอ้งโลก “จาง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการ
แสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่และชาว
เผา่ต่างๆของเมืองล่ีเจียง 

***โปรดทราบ โชว์นีแ้สดงทโีรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวนัน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ทาํให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผดิชอบเพยีงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอืน่ทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***        

 นาํท่าน ชม “หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”   นัง่รถกอลฟ์เขา้สู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะไดส้ัมผสัววิ
ตระการตาของแอ่งนํ้าสีเขียวมรกตสะทอ้นเงาลอ้มรอบจากภูเขาหิมะมงักรหยกสวยประหน่ึงพระจนัทร์สีเงิน
ท่ามกลางขนุเขา อิสระใหท้่านเก็บภาพแห่งความประทบัใจ    

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
   พกัทีล่ีเ่จียง  JIN DAO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ลีเ่จียง –คุนหมงิ น่ังรถไฟความเร็วสูง–เมอืงโบราณกวนตู้–บัวหิมะ–ผ้าไหม–ช้อปป้ิงถนนคนเดิน  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.25 น. โดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที ่ D8784 ซ่ึงเป็นรถไฟขบวนใหม่ล่าสุดเพิง่เปิดใช้เมื่อวนัที ่5 ม.ค. 62 ทีผ่่านมา

ทีช่่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างคุนหมิง-ลีเ่จียงได้ถึง 5 ช่ัวโมง  



11.23 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง  รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เทีย่ง         บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)    หลงัอาหาร นาํท่านเมืองโบราณกวนตู้  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีน
ในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็น
การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็น
เจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้
เห็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 
จากนั้นนาํท่านชม  ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  
การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
จากนั้นนาํท่านเยีย่มชม โรงงานผ้าไหมจีน  ชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีน เช่นผา้ห่มนวมท่ีข้ึนช่ือ เส้ือผา้  
ผา้พนัคอ เป็นตน้   

  คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (สุกีเ้ห็ด)   หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ใหท้่านเลือกชม
สินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกเป็นของฝาก  สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม  

   พกัทีคุ่นหมิง   LONG WAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  สวนนํา้ตกคุนหมงิ – คุนหมงิ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านชม สวนนํา้ตก “Kunming Waterfall Park” 

สวนสาธารณะ    ใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งน้ีเปิดใหใ้ชบ้ริการเม่ือปีท่ีแลว้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และ
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan 
River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาสร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยนํ้าตก
และทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่งนํ้าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตร
และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นนํ้าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัของเอเชียเลยก็วา่ได ้   
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.30 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่FD 585 *บริการอาหารบนเคร่ือง 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบิน ดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ. 
 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

อตัราค่าบริการ ***บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

วนัที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม  2563 22,999.-  4,900.- 
 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี ร้านบัวหิมะ-หยก-สาหร่ายเกลยีวทอง  
เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุก
คร้ัง หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 



 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระ
เงนิเพิม่ 1,500 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง ***  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปท่านละ 1,650 บาท หรือแบบวซ่ีาเดีย่ว ท่านละ 2,000 บาท) 
-ค่าทิปไกด์ , คนขบัรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลิก 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี
การการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย  10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 



 

@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีน @ @ 

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ กรุณาส่งเอกสารพร้อมสลปิใบโอนเงินมัดจํา  
สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจนเต็ม 2 หน้า (พาสปอร์ตมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนเดินทาง) 

ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ตสําหรับยืน่วซ่ีากรุ๊ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาแบบเดี่ยวทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  (พาสปอร์ตมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนเดินทาง) 
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ พื้นหลงัสีขาว (รูปถ่ายใชต้ามเง่ือนไขของสถานฑูตกาํหนด) 
3. เบอร์โทรศพัท ์พร้อมท่ีอยูปั่จจุบนั และท่ีอยูท่ี่ทาํงาน (ถา้มี) 

การยืน่วซ่ีาแบบเดี่ยว สําหรับผู้เดินทางทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร  

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ 
 

การยืน่วซ่ีาแบบเดี่ยว สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 
การยืน่วซ่ีาแบบเดี่ยว สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเพศที ่3*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

ตัวอย่างรูปถ่ายสําหรับยืน่วซ่ีาเดี่ยวทีส่ถานฑูตจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

   


