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เที่ยวเมืองแห่งความฝัน... แชงกรีล่า  

พิชิตภเูขาอนัยิง่ใหญ่ #ภูเขาหิมะมงักรหยก  

ชมความงดงามของมรดกโลก #เมืองโบราณลี่เจียง 

นมสัการส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองคนุหมิง #วดัหยวนทง 

ชมวดัที่สรา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา แหง่ทิเบต #วดัลามะซงจา้นหลิง 

ล้ิมรสเมนูพิเศษ #อาหารกวางตุง้ #สุก้ีปลาแซลมอน #สุก้ีเห็ด+น ้าจิ้ มไทยรสเด็ด 
 

ตารางการเดินทาง 
 
วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัที่ 

1 
เชียงใหม่-คุนหมิง (MU2596 : 10.55-13.40)  

เมืองตา้หล่ี 
X X  

WEN YUE DONG FANG 

HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 

4 ดาว 

2 

ตา้หล่ี-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห-่ผ่านชมเจดียส์ามองค์

ผ่านชมโคง้แรกแม่น ้าแยงซีเกียง-เมืองจงเต้ียน 

(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า 

 

  
 

MAO YUAN HOTEL  

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

3 วดัลามะซงจา้นหลิง-เมืองล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง 
  

 
XING TIANLE HOTEL 

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 

4 
ภูเขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเชา้ใหญ่)-สระน ้ามงักรด า

กลบัเมืองตา้หล่ี    
 

FEILONG HOTEL  

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว  

5 

ตา้หล่ี-กลบัเมืองคุนหมิง-รา้นนวดเทา้-สวนน ้าตก 

อิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 

 

 

   

PING HUA YUE JIA HOTEL  

หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว  

6 
คุนหมิง-รา้นผา้ไหม-วดัหยวนทง-เชียงใหม่ 

(MU2569 : 14.35-15.25) 

 

 

  
X  
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 19-24 กุมภาพนัธ ์2563                            ราคา 15,899.- 

วนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์– 05 มีนาคม 2563                           ราคา 15,899.- 

วนัที่ 14-19 มีนาคม 2563                                         ราคา 15,899.- 

วนัที่ 24-29 มีนาคม 2563                                         ราคา 15,899.- 

หมายเหต ุ:  

 ไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบเดี่ยว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800บาท **ยืน่ที่ศูนยย์ืน่วีซ่าจนีประจ  ากรุงเทพฯ 

• ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 450 หยวน/ทริป/ทา่น (เด็กช าระทิปเทา่ผูใ้หญ่) 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  เชียงใหม่-คุนหมิง-เมืองตา้หล่ี 

08.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ เคานแ์ตอร ์สายการบิน CHINA EASTERN 

AIRLINES (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

10.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 

เที่ยวบินที่ MU 2596 (บรกิารของว่างบนเครื่อง) 

13.40 น.      เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ 

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และภูเขาฉางซาน ตา้หล่ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็น

แหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  

พกัที่   WEN YUE DONG FANG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัที่สอง  ตา้หล่ี-ผ่านชมทะเลสาบเออ๋ไห่-ผ่านชมเจดียส์ามองค-์ผ่านชมโคง้แรกแม่น ้าแยงซีเกียง

           เมืองจงเตี้ ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ ยน(แชงกรีล่า) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) ระหว่าง

ท่านจะได ้ผ่านชมทะเลสาบเออ๋ไห ่อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบเตียนฉือของมณฑล

ยูนนาน ใหท่้านไดช้มวิวภูเขาท่ีลอ้มรอบทะเลสาบ ซ่ึงมีขนาดกวา้งใหญ่ครอบคลุม พ้ืนท่ี 255 

ตารางกิโลเมตร มีความลึกสูงสุดถึง 20 เมตร และลอ้มรอบดว้ยภูเขาหิมะ จากน้ันท่านจะได ้

ผ่านชมเจดียส์ามองค ์อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตา้ หล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ

ไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค์ จากน้ันท่านจะได ้ผ่านชมฉางเจียงตี่ยี่วาน (โคง้

แรกแม่น ้าแยงซี) เกิดจากแม่น ้าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลง

มากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น โคง้

แรกแม่น ้าแยงซี  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
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บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองจงเต้ียน ระหว่างทางท่านจะไดช้มทัศนียภาพท่ีสวยงาม และวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ ของชาวมณฑลยูนนาน  ถึง  เ มืองจงเตี้ ยน(แชงกรี ล่า) ซ่ึ งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง 

และอาณาจกัรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วย

ธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า , 

ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วย

ภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพท่ีงดงาม 

สถานท่ีแห่งน้ีจึงได้ช่ือว่า  ดินแดนแห่ง

ความฝัน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง

โบราณแชงกรี ล่า  เ ป็นศูนย์รวมของ

วัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลา้ยชุมชน

เมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของ

คนพ้ืนเมืองและรา้นขายสินคา้ท่ีระลึกมากมาย  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! สุก้ีปลาแซลมอน 

พกัที่   MAO YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม แชงกรีล่า-วดัลามะซงจา้นหลิง-เมืองล่ีเจยีง-เมืองโบราณล่ีเจยีง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  น าท่านเท่ียวชม วดัลามะซงจา้นหลิง (ไม่

รวมรถกอลฟ์) ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง 

ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ 4 กม. 

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมี

อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ า

พรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึ้ นโดยดะ

ไลลามะองค์ท่ี  5 ซ่ึงใกล้เ คียงกับสมัย

อยุธยาตอนตน้ ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมยั

จกัรพรรด์ิคงัซี แห่งราชวงศ์ชิง ไดมี้การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสรา้งของวดัแห่งน้ี

สรา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลกั 2 หอ้ง และโอบลอ้ม

ไปดว้ย หอ้งพกัส าหรบัพระกวา่ 100 หอ้ง นอกจากน้ียงัมีโบราณวตัถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปป้ัน

ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 

ท่ า น ส าม า ร ถ ซ้ื อ  Option เ ส ริ ม ที่ น่ า ส น ใ จ  ( เ ลื อ ก ไ ด้ เ พี ย ง  1  ที่ )  ไ ด้ดั ง น้ี .. 

•ภูเขาหิมะสือข่า(รวมกระเช้า ข้ึน-ลง) เป็นท่ีตั้ งของ  หุบเขาพระจันทร์สีน ้ า เ งิน  

หุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็นจุดชมวิวจุดเดียวท่ีสูงท่ีสุดของเมืองจงเต้ียน กล่าวกันว่า  

ยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภู เขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา  

คือภูเขาหิมะเหมยหล่ี ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี  

ท่านจะไดข้ึ้ นสู่หุบเขาพระจนัทรสี์น ้าเงินโดยกระเชา้ไฟฟ้า ชมทิวทศัน์ทะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถึ้ง 

360 องศา  ขอ งทะ เลภู เ ข าแห่ ง แ ช งก รี ลา ท่ี ร ายล้อม หุบ เ ข า  พระจันทร์ สี น ้ า เ งิ น 

**ค่าใชจ้่าย ท่านละ 300 หยวน ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่

เจา้หนา้ที่และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

หรือ 
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•ช่องแคบเสือกระโดด ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทราย

ทอง)เป็นช่องแคบท่ีมีน ้าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าวา่ ใน

อดีตช่องแคบเสือน้ีสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มไดจึ้งเป็นท่ีมาของช่องแคบเสือกระโดด  

**ค่าใชจ้่าย ท่านละ 200 หยวน ติดต่อสอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่

เจา้หนา้ที่และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่

ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตา้หล่ี มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองโบราณล่ีเจียง ดา้นหน้าจะมีกงัหนัวิด

น ้ าขนาดใหญ่ตั้ ง โดดเด่นเป็นสง่า  เ ป็น

เหมือนสญัลกัษณข์องเมืองเก่าล่ีเจียง ภายใน

เ มื อ ง เ ก่ า ล่ี เ จี ย ง น้ั น ง ด ง า ม ไ ป ด้ ว ย

สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจี์นเก่าแก่ท่ีหา

ชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี 

บางหลังเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเราเคย

เห็นตามหนังจีนยอ้นยุค ใหท่้านอิสระตาม

อธัยาศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7)  

พกัที่   XING TIANLE HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี่ ล่ีเจียง-ภูเขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเชา้ใหญ่)-สระน ้ามงักรด า-เมืองฉู่สง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเช้า

ใหญ่) ขึ้ นสู่บริเวณจุดชมวิว ภูเขาหิมะมงักร

หยก ซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภูเขาสูงท่ีตั้งตระหง่าน 

อยู่ท่ีความสูงระดับ 4,506 เมตร ซ่ึงมีหิมะ

ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ใหท่้านไดส้มัผัสความ

หนาวเย็นและความยิ่งใหญ่ เทือกเขาน้ีหาก

มองดูแลว้ลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บน

กอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขานัน่เอง 

ท่านสามารถซ้ือ Option เสริมที่น่าสนใจไดด้งัน้ี.. 

• โชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อว้ี โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักร

หยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเ ป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต    
โปรดทราบ!! โชว ์IMPRESSION LIJIANG หากมีการปิดการแสดงในวนันั้นๆ หรือปิดการ

แสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะดว้ยกรณีใดๆท าใหเ้ขา้ชมไม่ได ้ผูจ้ดัรบัผิดชอบเพียงจดั

โชวพ้ื์นเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนใหเ้ท่านั้น โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้และไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสิ้ น***  
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• หุบเขาพระจนัทรส์ีน ้าเงินไป๋สุ่ยเหอ เป็นหุบเขาท่ีอยู่ทางตะวนัออกของภูเขาหิมะมงักรหยก 

ท่านจะไดช้ม ธารน ้าขาว หรือน ้าตกไป๋สุ่ย ธารน ้าท่ีเป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลัน่ลามา

งดงาม ดุจจ าลองความงดงามของอุทยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 

**ค่าใชจ้า่ย 2 ที่ รวมท่านละ 400 หยวน ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเตมิ

ไดท้ี่เจา้หนา้ที่และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น** 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

บ่าย น าท่านสู่ เฮยหลงถัน หรือ สระมังกรด า 

ชมความงดงามของอุทยาน ท่ีกวา้งใหญ่และ

น ้ า  ในบึงท่ีใสสะอาดมาก จนสามารถ

สะทอ้นภาพทิวทศัน์ของภูเขาหิมะใหเ้ห็นได้

อย่างชัดเจน นอกจากน้ันท่ีน่ียังเป็นจุดท่ี

ท่านสามารถชมยอดเขามงักรหยกไดอ้ย่าง

งดงาม และชัดเจนอีกดว้ยจากน้ันน าท่าน

เดินทางกลับสู่ เมืองตา้หล่ี  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม

ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)  

พกัที่   FEILONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า   

วนัที่หา้ ตา้หล่ี-คุนหมิง-รา้นนวดเทา้-สวนน ้าตก-อิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองเอกและเป็น

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้นคน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นนวด

เทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรบัสมดุลให้

การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั (12) เมนูพิเศษ !!  สุก้ีเห็ด+น ้าจิ้ มไทยรสเด็ด 

บ่าย  น าท่านสู่ สวนน ้าตก (Kunming Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมใ่จกลางเมืองคุนหมิง ซ่ึงถือวา่

ไดร้บัความนิยมอย่างมากเมื่อไดเ้ปิดตัวขึ้ น 

เพราะสวนสาธารณะแห่งน้ีใชเ้วลาในการ

สรา้งกว่า 3 ปี ซ่ึงภายในสวนสาธารณะแห่ง

น้ีก็มีไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดก็้คือ น ้ าตก และ 

ทะเลสาบท่ีมีถึง 2 แห่ง ถือวา่เป็นธรรมชาติ

ท่ีสรา้งสรรค์ดว้ยฝีมือมนุษยท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุด

อีกอย่างหน่ึง สวนน ้าตกแห่งน้ีมีขนาดใหญ่ 

มีความกวา้งกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงท าใหส้วนสาธารณะแห่งน้ีไดช่ื้อ

ว่าเป็นน ้าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวท่ีสุดของเอเชียเลยก็ว่าได้ จากน้ันใหท่้านได ้อิสระชอ้ปป้ิงถนน

คนเดิน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิทมิตรสหายก่อนกลบั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (13) เมนูพิเศษ !!  อาหารกวางตุง้ 

พกัที่   PING HUE YUE JIA HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า   
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วนัที่หก คุนหมิง-รา้นผา้ไหม-วดัหยวนทง-เชียงใหม่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นผา้ไหม ใหท่้านได้

เลือกชม เอกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิต

ด้วยผ้าไหม จากน้ันน าท่านนมัสการส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดหยวนทง ซ่ึงเป็น “วัดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในนครคุนหมิง” มีประวติัความ

เป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง 

ใหท่้านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มี

โบสถท่ี์งดงาม สระน ้าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง 

น าท่านนมสัการพระพุทธรูปจ าลอง ซ่ึงอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมยัท่ี พณ . เกรียงศักด์ิ 

ชมะนันท ์เป็นนายกรฐัมนตรีไดม้ีการอญัเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งน้ี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนับนรถ (15) อาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด 

บ่าย   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

14.35 น. กลบัสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 2569 

(บริการของว่างบนเครื่อง) 

15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทาง (หากผูเ้ดินทางทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง

ตามประสงค ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 ขนาดของกรุป๊ไซด ์จ  านวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 

 กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัร์

หรือมัดจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่น

ขอวีซ่า(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) / ค่ามัดจ  าตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่าตัว๋เครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนตา่งค่าทวัรใ์นกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 
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 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รา้นนวดเทา้, รา้นผา้ไหม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะ

มีผลกบัราคาทวัร ์จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ

ชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก  

ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 19-24 กุมภาพนัธ ์2563    15,899 15,899 4,000 11,899 

วนัที่ 29 กุมภาพนัธ–์05 มีนาคม 2563 15,899 15,899 4,000 11,899 

วนัที่ 14-19 มีนาคม 2563 15,899 15,899 4,000 11,899 

วนัที่ 24-29 มีนาคม 2563 15,899 15,899 4,000 11,899 
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อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 15 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงราคาทัวรน้ี์ เป็น

อตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน 4,200 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 

ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั และสมัภาระถือขึ้ นเคร่ืองได ้1 

ใบ จ ากดัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 

8. อุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 16 – 69 ปี 

เท่านั้น ** 

หมายเหตุ : กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ  านวน 450 หยวน/ทรปิ/ท่าน 

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทวัร ์300 หยวน และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวี

ซ่าจีนเอง) 

5. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์
ไทย) **ยนืที่ศูนยย์ืน่วีซ่าจนีกรุงเทพฯ** 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมส่ามารถคืนเงินค่าวีซ่าใหไ้ดทุ้กกรณี   

 ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ด่วน 2 วนั ท าการ ราคาค่าวีซ่าจะเพ่ิมเป็นท่านละ 2,925 บาท 

(อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  
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เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง 

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไมว่่ากรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ) 

หมายเหตุ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอน

เงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีฯ ทุกครั้ง 

 รบกวนส่งส าเนาหนังสือเดินทาง แบบเต็มและเห็นชดัเจน ใหท้าง

บริษัทฯ ภายใน 3 วนั หลงัจากการช าระเงินค่ามดัจ าทวัร ์(หนังสือ

เดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือน และตอ้งถ่ายให้

ติดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง)  

 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ  าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอาจมีการปรับเปล่ียนกฎระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ ทาง

บริษัทฯ อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ

ของสถานทูต และบางครั้งบริษทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
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 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 
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กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถานที่ท  างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรบัท่านที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION.........................................................TEL................................................................................................ 

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION.........................................................TEL................................................................................................  

3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  

 

หมายเหต ุ

**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อใชใ้น

การขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 

 

 

 

 


