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SUPER คุ้ม คุนหมงิ ภูเขาเจีย้วจือ่  ตงชวน สะพานแก้ว  ถ า้ไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 10,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่)(MU2584 : 07.50-11.40)-ตงชวน-แผน่ดนิสีแดง 
วนัท่ี 2.  ตงชวน-ถ่างเตีย้น-ภเูขาเจีย้วจ่ือ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา้) 
วนัท่ี 3.  ถ่างเตีย้น-คนุหมงิ-ถ า้ไซอิ๋ว-สะพานแกว้(รวมสไลเดอรล์งเขา)-รา้นบวัหิมะ-อิสระชอ้ปปิง้ตลาดกลางคืน 
วนัท่ี 4.  วดัหยวนทง-รา้นผา้ไหม-สวนน า้ตกคนุหมิง-รา้นหยก-ประตมูา้ทองไก่หยก-คนุหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)

(MU2583:23.00-00.50) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU2584 : 
07.50-11.40)-ตงชวน-แผ่นดนิสีแดง 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์P ประตู 7  สายการบินไช
น่าอีสเทิรน์ (MU) โดยมีเจ้าหนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ
เอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

07.50 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมิง โดยเท่ียวบินท่ี MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง   เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูน

นานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร 
อยู่สูงเหนือระดับน า้ทะเลประมาณ 2 ,000 เมตร คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมี
ภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ สิ่งท่ีมีเสน่หด์ึงดูดนักท่องเท่ียวก็คือ
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองตงชวน(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  หรือท่ีเรียกว่า หงถู่ตีแ้ปลว่า แผ่นดินสี

แดง เป็นอ าเภอท่ีอยูใ่นเขตปกครองของเมืองคนุหมิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
มีภมิูประเทศเป็นทิวเขาท่ีดอกไมห้ลากหลายสี นานพนัธุ์บาน ท าใหเ้กิดสีสนัมากมายของดอกไมต้ดักับ
ดินสแีดง  ท าใหไ้ดร้บัขนานนามวา่ เมืองภเูขาเจ็ดส ีน าท่านชม แผ่นดินสีแดง ตัง้อยู่ในเขตเมืองตงชวน 
ทางตอนเหนือของคนุหมิง ในเขตพืน้ท่ีชนบท ตงชวนพืน้แผน่ดินท่ีเป็นเนือ้ดินสแีดงเกิดจากการออกซิไดซ์
ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเนือ้ดิน จึงท าใหพ้ืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม สีสนัสดใส 
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พืชผกัท่ีปลกูในบรเิวณพืน้ท่ีนีอ้าทิ ขา้วโอ๊ต พวกมันฝรั่ง และอ่ืนๆ สีสนัของพืชผกัพวกนี ้อีกทัง้ขนาดของ
ตน้ท่ีแตกตา่งกนัไป ก็ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดเูก็บเก่ียว  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

      ที่พัก โรงแรม  HONGYTU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่2 ตงชวน-ถ่างเตีย้น-ภูเขาเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองถางเตีย้น (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหท้่านไดช้มทศันียภาพท่ีงดงาม ตลอด
สองขา้งทาง  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเจีย้วจื่อ น าท่านนั่งรถของอุทยาน จากนัน้นั่งกระเช้าขึน้สูด่า้นบนของภูเขา ท่ี

ระดับความสูงกว่า 4,223 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล ภูเขาเจีย้วจ่ือนบัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ

มณฑลยนูนาน  ใหท้า่นไดส้มัผสัธรรมชาติ และความสวยงาม   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  FENGYI  HOTEL หรอืเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที ่3 ถ่างเตีย้น-คุนหมงิ-ถ า้ไซอิว๋-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอรล์งเขา)-ร้านบัวหมิะ-อิสระช้อป

ป้ิงตลาดกลางคืน 

 เดินทางกลบัสู ่คนุหมิง (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) น าทา่นเดินทางสู ่ถ า้ไซอ๋ิว ตัง้อยูใ่นเมืองคนุหมิง ห่าง
จากใจกลางเมืองใชเ้วลาเพียง 30-40 นาที ถ า้นีใ้นอดีตสมยัราชวงศห์มิง ไดร้บัการขนามนามวา่ เป็นถ า้ท่ี
แปลกประหลาดอนัดบั 1 ภายมีคาสตหิ์นปูนงอกโดยธรรมชาติ ถ า้ไซอ๋ิวแบ่งออกเป็นหลายหอ้งโถง เช่น 
ถ า้ไซอ๋ิว ถ า้กวนอิม นอกจากนีย้งัมีเครื่องเลน่ เช่น สไลเดอร ์ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านสนุกกับการ
ลงสไลเดอร ์ใชเ้วลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมารถดา้นลา่ง  
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 หมายเหต ุหากทา่นใดไม่สะดวกลงสไลเดอรส์ามารถเดินลงไดต้ามปกติ แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ เน่ืองจากราคารวมอยูก่บัคา่เขา้ถ า้อยูแ่ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพผ่อนคลาย

ความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรูจ้ักกันดีในช่ือ “ครีม

บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

จากนัน้อิสระช้อปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลกึพืน้เมืองต่างๆ ฝากญาติ

สนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  อาหารกวางตุง้ 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมทีน่่าสนใจได ้
• โชวน์กยูง DYNAMIC YUNNAN  โชวพ์ืน้เมอืงของชาวยูนนาน ราคาท่านละ 300 หยวน 

**ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิน่** 
ที่พัก โรงแรม  GAOYUAN MINGZHU  HOTEL หรอืเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที ่4 
วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน ้าตกคุนหมิง-ร้านหยก-ประตูม้าทองไก่หยก-คุนหมิง
(สนามบนิฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ(MU2583:23.00-00.50) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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จากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทง

เจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวัดตกแต่งรม่รื่น

สวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็น

อาคารสรา้งใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์

นายกรฐัมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอ้ัญเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวัดหยวนทงแห่งนี ้ แวะชม ผ้าไหม 

สนิคา้ท่ีมีช่ือเสยีงของจีน  จากนัน้น าคณะเขา้ชม น าท่านสู ่สวนน ้าตก ตัง้อยู่ทางเหนือของคุนหมิง เป็น

สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิดเม่ือไม่นานมานี ้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลาสรา้งกว่า 3 ปี

ดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน า้ตกใหญ่ยกัษ์นัน้ ท่ีกวา้งถึง 400 เมตร และมีความสงูกว่า 12.5 เมตร 

และทะเลสาบ 2 แหง่ ท่ีสรา้งขึน้ดว้ยฝีมือมนษุย ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  สกีุเ้ห็ด 
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 จากนัน้แวะชม หยกจีน ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวน

หยก หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสยีง  จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคุนหมิง 

ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนน

แหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง ในถนนย่านการคา้แห่ง

นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เครื่องประดบั อัญมณีชั้นเยี่ยม รา้น

เครื่องด่ืม รา้นอาหารพืน้เมือง และรา้นขายของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

23.00 น. อ าลาเมืองคนุหมิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MU2853 

00.50 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
  

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

อัตราค่าบริการ : SUPER คุ้ม คุนหมิง ภูเขาเจีย้วจือ่  ตงชวน สะพานแก้ว  ถ า้ไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 14-17 ธ.ค.62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 21-24 ธ.ค. 62 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 29 ธ.ค.62 -01 ม.ค. 63 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 30 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีากรุ๊ป 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ป ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกต้องของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    เน่ืองจากทวัรเ์ป็นราคาโปรโมชั่น และตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุ

บนหนา้ตั๋วเท่านัน้  หากท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ หากท่าน
ตอ้งการยกเลกิการเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทาง  ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
ทัง้สิน้ และหากออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินไดห้รอืไม่สามารถเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 



  8 SUPER คุม้ คนุหมิง ภเูขาเจีย้วจื่อ  ตงชวน สะพานแกว้  ถ  า้ไซอิ๋ว 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์        [GQ1KMG-MU002] 

 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ท่านละ 1,500 บาท 
 วีซ่าแบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส  าเนา

หนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน + รูปถ่ายเห็นใบหนา้ชัดเจนพืน้หลงัสีขาว สแกน
ไดห้รอืถ่ายรุปเองได ้ และตอ้งสง่เอกสารลว่งหนา้ 10 วนัก่อนเดินทาง)  

         หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ 
ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซา่กรุป๊ไดท้างบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 1,650 บาท พรอ้ม
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    

         โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยื่นวีซ่าจีนแบบ
เด่ียวเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี
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ลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.
โซมาเลยี   

        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที 
ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลกิเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้ก
กรณี 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนัก
ตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจ

และความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิท ธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 



  10 SUPER คุม้ คนุหมิง ภเูขาเจีย้วจื่อ  ตงชวน สะพานแกว้  ถ  า้ไซอิ๋ว 4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์        [GQ1KMG-MU002] 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเ นินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อ

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุม่
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้ -
ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
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- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับ

รา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................... .................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............ ................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ ............................................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ..................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน................ .......ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


