
 

 

รหัสทัวร  B2B1900481 
ทัวรจีน  คุนหมิง ตาหลี่  ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG) 
หมูบานซีโจว   วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย   ทะเลสาบเออไห   สระน้ํามังกรดํา   
เมืองโบราณลี่เจียง   ภูเขาหิมะมงักรหยก  อุทยานน้ําหยก  ตําหนักทองจินเต้ียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)(10.55-

14.05)-ตาหลี ่
07.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร 

D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน 

10.55 น.  ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612 
14.05 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ

ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,000 เมตร คุนหมิงไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดดูนักทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง จากน้ันนําคณะเดินทางสู 
เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผาไป� ทาง
ตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขา
ฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยู
รวมกันกวา 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา “หนันเจา” หรืออาณาจักรนานเจา (ค.ศ. 
738 – 903) จนกระทั่งชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ (ค.ศ. 937) 
และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลี่ก็ถูก กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาว
มองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทาง
จากตาหลี่ถึงลี่เจียง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม     MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
วันที่ 2 หมูบานซีโจว-ชมทะเลสาบเออไห-วัดเจาแมกวนอิม-ตาหลี-่ลี่เจียง-สระมังกรดํา

เมืองโบราณล่ีเจียง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 
นําทานสู หมูบานซีโจว หรือ “สี่โจว” เปนหมูบานของชาวไป� ใหทานไดสัมผัสกับ
วิถีชีวิตชาวไป� และไดเห็นบานเรือนและความเปนอยูของชาวไป� ชม วัดเจาแม
กวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบก
กอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�าย



 

 

ศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมี
พละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป
ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวัดที่มีประติมากรรมเย่ียม
ยอดแหงหน่ึงในตาหลี่นําทานเดินทางสู ทะเลสาบเออไห(ERHAI LAKE)เพื่อชม
ความงามของทะเลสาบทะเลสาบเออไหต้ังอยูบนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทาง
ตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนทีร่ะดับความสูง 1,972 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล มีความยาวจากริมฝم�งทิศเหนือจรดทิศใต 40 กิโลเมตร และจาก
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตาราง
กิโลเมตร จึงเปนทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญเปนอันดับสองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขาชมวัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิม
ไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรง
ขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี 
ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขา
โจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถัง 
เปนวัดที่มีประติมากรรมเย่ียมยอดแหงหน่ึงในตาหลี ่

กลางวัน 
 
 
 
 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสูเมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 – 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูใน
หุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิน่ที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความ
นาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบ
สตรีเปนใหญ นอกจากน้ันยังมีอักษรภาพอันเปนเอกลักษณอีกดวย เขาชม
สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยูที่ทางชานเมืองดานเหนือ
เลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่น่ันยังเปนบอน้ําธรรมดาอยูมาวันหน่ึงมีชาวบาน
เห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอน้ําแหงน้ัน ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมังกรอยูแลว 
จึงต้ังช่ือบอน้ําน่ันวา บอน้ํามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่
สวยงาม จดัสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีน สองขางทางมตีนเกาลัดขึ้นเต็ม
มีเน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมีการจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอ
น้ําใน และบอน้ํานอก มีสะพานหินออนกั้น น้ําในบอผุดขึ้นมาจากใตดินใน
ลักษณะเปนตาน้ํา  
จากน้ันนําทานชม เมืองโบราณล่ีเจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจ้ิง ซึ่งเปนเมือง
ที่สรางขึ้นมาในสมยัตนราชวงศถงั มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัวเมืองตัง้อยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดํา พื้นที่ต้ัง
ของเมืองโบราณแหงน้ีมีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณ



 

 

ยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวริม
ธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารน้ําที่ไหลผานเมืองแหงน้ี ดวของโลกโดย
องคการยูเนสโก นอกจากน้ียามคํ่าคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก   โรงแรม LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว 
 

วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเชาใหญ )-IMPRESSION (โชวจางอวี้โหมว)-
อุทยานน้ําหยก-รานสาหรายเกลียวทอง-ตาลี ่

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 
 

นําทุกทานเดินทางสูภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ต้ังตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป จากนัน้นํา
ทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกร
หยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ
ของภูเขาแหงน้ี และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลัง
เล้ือย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า 
คลายมังกรขาวบนฟากฟ�า จึงเปนที่มาของช่ือ ภูเขาหิมะมังกรหยก น่ังเอง 
จากน้ันชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิง่ใหญ โดยผูกํากับช่ือกองโลก จา
งอวี้โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปน
เวทีการแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการ
ตา เลาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จ
ของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอ้ีโหมวผูกํากับชาวจีนที่มีช่ือเสียงใน
ระดับโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกบัพธิีเปด-ปดกฬีาโอลิมปก(BEIJING 2008) 
ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 
หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวันเดินทาง
ดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซา
แทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 เดินทางสู อุทยานน้ําหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนน้ําที่ซึมมาจาก

การละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของ
ชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลัก
ดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา



 

 

แบงเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกช่ือวามังกรออกถํ้า ช้ันที่สองช่ือวามังกรเลนน้ํา ช้ันที่สาม
ช่ือวามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุ
มากกวา 500 ป จากน้ันชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพช้ันยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีม
สาหรายพอกหนา จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 
2.30-3 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก     โรงแรม MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาว 
 

วันที่ 4 ตาหลี-่คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเต้ียน-รานหยก-อิสระชอปปم�ง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 เดินทางกลับสู คุนหมิง โดยรถโคชปรับอากาศ ใหทานไดชมทัศนียภาพที่งดงาม 
ตลอดสองขางทาง นําจากน้ันแวะชม รานยางพารา  ใหทานไดเลือกสินคาเพื่อ
สุขภาพ อาทิ หมอน ที่นอน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานชมความงามของ ตําหนักทองจินเต้ียน ในอดีตเคยเปนที่พักของอู
ซันกุย “ขุนศึกผูขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เปนตําหนักที่มีฝา
ผนังและหลังคาสรางดวยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําใหตําหนักมีความ
สวยเดน แลดูเสมือนทอง จึงไดช่ือวา “ ตําหนักทอง ” นับไดวาเปนตําหนัก
ที่ใหญที่สุดของจีน จากน้ันแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคล
ที่มีช่ือเสียง จากน้ัน อิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึง
สินคาของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายกอนกลับ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก  โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
วันที่ 5 รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(15.20-16.30) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอม



 

 

 
 

อัตราคาบริการโปรแกรม : KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 วัน 4 คืน TG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 24-28 เม.ย. 62 22,900.- 22,900.- 21,900.- 4,500.- 14,900.- 
วันที่ 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62 22,900.- 22,900.- 21,900.- 4,500.- 14,900.- 

วันที่ 08-12 พ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 22-26 พ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.- 
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.- 
วันที่ 24-28 ก.ค. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 4,500.- 15,900.- 

 
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ�าเทา(ขอความรวมมือลูกคาทุก
ทานแชเทา), ไขมุก, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึง
เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู
กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

ชมครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหมผพุองและแมลงกดัตอยเปนยาสามัญประจําบาน แวะชมผาไหม 
สิ้นคาที่มีช่ือเสียงของจีนจากน้ันนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและ
เก าแก ของมณ ฑลยูนนาน ต้ั งอยู ที่ ถ นนหยวนทงเจียงเป นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญทีสุ่ดในคุนหมงิอายุเกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่น
สวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลาง
สระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให
อัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัดหยวนทง แหงน้ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
จากน้ันนําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยของประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยู
ในขณะน้ี และยังไดฟงบรรยายขั้นตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย 
15.20 น.   อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613 
16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ

คามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนื
เงินได รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงนิ
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่ น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 



 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม รับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  



 

 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)           
  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวซีา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ัง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  



 

 

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท 
 

 



 

 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 

**สถานทตูจีนมกีารเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยืน่ขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตวัทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 



 

 

 

ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. (สําคัญมาก 
กรุณาแจงเบอรทีถ่กูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํใหทาน
เกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนของตวัทานเอง จงึขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตาม
ระเบียบอยางเครงครัด) 


