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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่17-20 พ.ค. 62 15,888.- 

วนัที ่20-23 ม.ิย. 62 15,888.- 

  

 

รำคำไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,000 บำท  
(ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลูกคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 750 บำท) 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

 

 

บนิตรง  เชยีงใหม ่คนุหมงิ ถ ำ้ไซอิว๋ สะพำนแกว้  
4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิไชน่ำ่อสีเทริน์ (MU) 

 
 เร ิม่ตน้เพยีง15,888.- 

                     รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 ชมความงามของหนิปนูงอกโดยธรรมชาต ิถ ้าไซอิว๋ 

 ทา้ความเสยีวกับสะพานแกว้  

 ชมความงดงามของ วดัหยวนทง นมัสการเจา้แม่กวนอมิ และพระพุทธชนิราช(จ าลอง) 

 ชมความงดงามของ ป่าหนิ 

 เมนู พเิศษ!! สกุีเ้ห็ด / อาหารจนีกวางตุง้ 

 พักโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 สนำมบนิเชยีงใหม-่คนุหมงิ 

14.00 น. คณุะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิเชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ บรเิวณเคำนเ์ตอร ์สำยกำร

บนิไชนำ่อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

16.05 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU2570 

18.50 น. เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน 

มปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่

สูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมี

ภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ทีม่ีเสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอื

ธรรมชาตทิีส่วยงาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

พกัที ่
 พกัที ่GAO YUAN MING ZHU   HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่2 อทุยำนป่ำหนิ – เมอืงโบรำณกวนตู ้

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสูอ่ทุยำนป่ำหนิ ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอลู่หนานทางทศิตะวันออกของเมืองคุนหมงิ 

ห่างจากตวัเมอืงคนุหมงิราว 100 กโิลเมตร อุทยานป่าหนิมีเนื้อทีร่าว 400 ตารางกโิลเมตร ภายในเขต

อุทยานป่าหนิจะมทีัง้เสาหนิปูนขนาดเล็ก ภเูขาหนิปูนขนาดใหญ่ และถ ้าหนิปูนอยู่จ านวนมาก นับว่าเป็น

อุทยานหนิปูนธรรมชาตแิละหาดูไดย้ากแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันอุทยานป่าหนิไดก้ลายเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วธรรมชาตทิีท่างการจนีใหค้วามส าคญัอกีแห่งหนึง่ของจนี  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชมย่านการคา้ของ เมอืงโบรำณกวนตู ้เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ 

แหลง่ซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจีนในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะ

มาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งข ึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนี 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่GAO YUAN MING ZHU   HOTEL  หรอื เทยีบเทำ่ 4 ดำว 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่- คนุหมงิ  MU2570 (16.05-18.50น.)   ✈ 
GAO YUAN MING ZHU   

HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

2 อทุยานป่าหนิ – เมอืงโบราณกวนตู ้ 🍽 🍽 🍽 
GAO YUAN MING ZHU   

HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
ถ ้ าไซอิ๋ว-สะพานแกว้(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-รา้นบัวหิมะ-รา้นหยก- 
อสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื 🍽 🍽 🍽 GAO YUAN MING ZHU   

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 วัดหยวนทง-รา้นผา้ไหม-คนุหมงิ-เชยีงใหม ่MU2569 (14.25-15.05) 🍽 🍽 ✈  
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วนัที ่3 ถ ำ้ไซอ ิว๋-สะพำนแกว้(รวมสไลเดอรข์ำกลบั)-รำ้นบวัหมิะ-รำ้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิงตลำดกลำงคนื 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ้าไซอิว๋ ตัง้อยุ๋ในเมอืงคนุหมงิ ห่างจากใจกลางเมอืงใชเ้วลาเพยีง 30-40 นาท ี

ถ ้านี้ในอดีตสมัยราชวงศห์มงิ ไดร้ับการขนามนามว่า เป็นถ ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายมีคาสต์

หนิปูนงอกโดยธรรมชาต ิถ ้าไซอิว๋แบ่งออกเป็นหลายหอ้งโถง เชน่ ถ ้าไซอิว๋ ถ ้ากวนอมิ นอกจากนี้ยังมี

เครื่องเล่น เช่น สไลเดอร ์ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านสนุกกับการลงสไลเดอร์ ใชเ้วลาเพียง 1-2 

นาท ีก็สามารถลงมารถดา้นลา่ง  

หมายเหต ุหากทา่นใดไม่สะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดนิลงไดต้ามปกต ิแต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากราคารวมอยู่กบัคา่เขา้ถ ้าอยู่แลว้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ

ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จ้ักกันดี

ในชือ่ “ครมีบัวหมิะ”สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลง กัดต่อยเป็นยาสามัญ

ประจ าบา้น ตอ่จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ หยก ก าไลหยก แหวนหยก หรอื ผเีซยีะสตัว ์มงคลทีม่ชีือ่เสยีง 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติ

สนทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่ GUAN GUANG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  4 ดำว  

วนัที ่4 วดัหยวนทง-รำ้นผำ้ไหม-คนุหมงิ-เชยีงใหม ่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจียงเป็นอาราม

ทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิอายุเกา่แกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรื่นสวยงามกลางลาน

มีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่

ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพทุธชนิรำช(จ ำลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทน ์นายกรัฐมนตรคีนที ่

15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไวณ้ ทีว่ัดหยวนทง  จากนัน้น าทา่นแวะชม รำ้นผำ้ไหม  

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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14.25 น.   ออกเดนิทางกลับสู่ท่าอากาศเชียงใหม่ โดยสำยกำรบนิสำยกำรบนิไชน่ำอสีเทริน์ (MU)    

เทยีวบนิที ่MU2569   

15.05 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหม่โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

 

 

  

 

 

 
บนิตรง เชยีงใหม ่คนุหมงิ ตำ้หล ีลีเ่จ ีย่ง แชงกรลีำ่  5 วนั 4 คนื BY MU(GO1CNXKMG-MU004) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่17-20 พ.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,800.- 10,888.- 

วนัที ่20-23 ม.ิย. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,800.- 10,888.- 

[รำคำเด็กทำรก (อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที]่ 

 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,000 บำท 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

(หวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและควำมพงึพอใจของทำ่น) 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล  

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมือลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), ไข่มุก, 

รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ
เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม่) ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดงัตอ่ไปนี้ 1. เชยีงใหม ่2. 

เชยีงรำย 3. นำ่น 4. พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล ำพูน9. อตุรดติถ ์10. ตำก 11.

พษิณุโลก 12.สุโขทยั กรณีลกูคา้ทีไ่ม่ไดม้ภีมูลิ าเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ 

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร ์และไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 100 หยวน / ทา่น สว่นหัวหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจ
ของทา่น 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้
ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง
นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,775 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำเนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION......................................................................................................................... 

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

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


