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ไม่ลงร้านช้อป | ทะเลสาบชิงไห่ | ทะเลสาบเกลือฉาขา่ | วัดถ่าเอ๋อร์  
วัดหยวนทง | พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว  

  
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)(MU2584:07.50-11.15) – วัดหยวนทง – ถนน
คนเดิน – คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – ซีหนิง (สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา) (MU2282:21.15-23.40) 

04.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ U ประตู 6  สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

07.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584  
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 

ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 
2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
แล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ชิงไห ่ทะเลสาบเกลือฉาข่า ดินแดนฟา้จรดผืนโลก 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562 
 

ราคาเริ่มต้นเพียง 33,900.- 
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 น าท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ าขนาดใหญ่ มี
สะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทง
แห่งน้ี 
จากน้ันน าท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน ในถนนย่านการค้าแห่งน้ี เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องด่ืม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 
นอกจากน้ียังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย 

21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีหนิง โดยเที่ยวบินที่ MU2282 
23.40 น. เดินทางถึง สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา เป็นเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ในประเทศจีนตะวันตก และเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนที่

ราบสูงทิเบต จากน้ันน าท่านสู่โรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก โรงแรม New Silk Road International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันที่2 ซีหนิง – วัดถ่าเอ่อร์ – อุทยานธรณีวิทยากุ้ยเต๋อ (รวมรถอุทยาน) – เมืองกุ้ยเต๋อ – ลานจัตุรัสกังหันน ่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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น าท่านเข้าชม วัดถ่าเอ่อร์ เป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน ซ่ึงเป็นที่ประสูติของชงคาปา หรือ จงขะปะ ผู้ก่อตั้ง
นิกายหมวกเหลืองหรือนิกายเกลุกของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท (ทิเบต) และเป็นคลังมณีทางพุทธศิลป์ สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1560 สมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่รวม 2,500 ไร่  วัดถ่าเอ่อร์ซ่ือ ประกอบด้วย วิหารหลวง หรือ “วิหารหลังคาทองค า” 
และวิหารบริวารรายล้อมอีกมายหลายหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต และพระโพธิสัตว์ซ่ึงมีมากมายแตกต่างกันไป 
จากน้ันน าท่านเที่ยวชม อุทยานธรณีวิทยากุ้ยเต๋อ เป็นอุทยานที่ครอบคลุมด้วยภูมิทัศน์และวัตถุทางธรณีวิทยา ตั้งอยู่ใน
เมืองกุ้ยเต๋อ มณฑลชิงไห่ มีพื้นที่ประมาณ 554 ตารางกิโลเมตร โดยอุทยานแห่งน้ีจะมีสีสันที่สวยงามเกิดจากการกัดเซาะ 
ท าให้มีสีที่แตกต่างกัน จะแตกต่างจากภูเขาสายรุ้งที่เมืองจางเย่ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง) จากน้ันน าท่านชม ลานจัตุรัสกังหันน ่า ตั้งอยู่บน
ถนนหนานบินเหอลู่ ฝั่งทางใต้ของแม่น้ าเหลือง จัตุรัสแห่งน้ีจะมีกังน้ าใหญ่ตั้งเป็นจุดเด่น สร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีดอกแพร์บานสะพรั่ง และยังมีเทศกาลวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวแม่น้ าเหลืองประจ าปี ท าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  โรงแรมที่พัก  
ที่พัก โรงแรม  Jinheyuan International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 เมืองกุ้ยเต๋อ – ฉาข่า – ทะเลสาบเกลือฉาข่า(รวมรถอุทยาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉาข่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ตั้งของทะเลสาบเกลือฉาข่า ระหว่าง
ทางท่านจะได้สัมผัสถึงทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางของทะเลสาบชิงไห่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า ตั้งอยู่บริเวณใกล้ต าบลฉาข่า อ าเภออูหลันมณฑลชิงไห่ พื้นที่ทั้งหมด 105 ตาราง

กิโลเมตร  เป็นทะเลสาบเกลือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก คุณภาพของเกลือที่น้ีสีขาวและบริสุทธิ์มาก บริเวณโดยรอบ
ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยเกลือ บ้างก็ตกผลึกเป็นรูปร่างแปลกตา สวยงาม มีทั้งคล้ายกับ เจดีย์ งาช้าง ประการัง บอกเลยว่า
สวยจนได้รับขนานนามว่า กระจกเงาแห่งท้องฟ้าของจีน 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Chaka qingyan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ฉาข่า – ทะเลสาบชิงไห่ (รวมรถอุทยาน) – ซีหนิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชม ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ าเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นทะเลสาบที่ส าคัญของมณฑลชิงไห่  มี

ระยะทางห่างจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ท้ังหมด 4,500 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยทัศนียภาพของทุ่ง
หญ้า ทะเลทราย และภูเขาหิมะ หลากหลายความสวยงามที่ลงตัว ทะเลสาบชิงไห่ มีจุดเด่นคือมี น้ าไหลเข้าอย่างเดียว และ
ไม่เคยไหลไปภายนอก สหประชาชาติจัดให้เป็น " พื้นที่ชุ่มน้ าแหล่งส าคัญของโลก"  น้ าในทะเลสาบชิงไห่ มีความลึกที่
ต่างกัน จึงปรากฏการเคลื่อนไหวต่างกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในฤดูกาลท่ีต่างกัน ท าให้สีของน้ า
ในทะเลสาบมีความต่างกัน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซีหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ในประเทศ

จีนตะวันตก และเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนที่ราบสูงทิเบต 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม New Silk Road International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
อารามลอยฟ้า – ถนนคนเดินซีหนิง – ซีหนิง (สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา) – คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) 
(MU2281:17.50-20.10) –  คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2583:23.20-
00.50+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 

 
 น าท่านเที่ยวชม อารามลอยฟ้า ตั้งอยู่ในเมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่ มีพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร เป็นสถานที่รวม

พุทธศาสนาลัทธิเต๋าและขงจื๊อ โดยจะสร้างไว้ริมหน้าผา ข้างบนจะมีวัดให้ท่านได้เข้าไปกราบไว้ ขอพร จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ ถนนคนเดินซีหนิง ถนนคนเดินน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีหนิง มีทั้งอาหารคาว และขนมของท้องถิ่นชิงไห่ เป็นอีก
หน่ึงทางเลือกให้ท่านได้ซ้ือฝากคนทางบ้าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินซีหนิงเกาเจียเบา 

17.50 น. ออกเดินทางสู่  คุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2281 
20.10 น. เดินทางกลับถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU2583 

00.50+1 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 
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ราคานี ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 

ราคานี ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ

ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
 

อัตราค่าบริการ : ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า ดินแดนฟ้าจรดผืนโลก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 22-26 ส.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 5,500.- 26,900.- 

วันที่ 08-12 ก.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 4,500.- 25,900.- 

วันที่ 16-20 ก.ย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 4,500.- 25,900.- 

วันที่ 21-25 ต.ค. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 4,500.- 24,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวซี่าจีน) 
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กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี รวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วันท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ในกรณีที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ าหนัก

ตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
ส่าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส่าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่าน้ัน**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้ัง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
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3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่น
วีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5 -7 
วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย

เท่าน้ัน 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 
หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเท่าน้ัน] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
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- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้ัง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี  
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกขอ้มูลดังต่อไปนี ** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวซี่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ........................................................................... ...... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................รหัสไปรษณยี์..................................... ........... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ............................................ .......................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี์................................... ............. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................... ............................ 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี์..................................... ........... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ............................................. ......................... 
(ส่าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


