
 

 

รหัสทัวร GQH1901515 
ทัวรจีน IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน (TG) 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเชาใหญ)  |  โชว IMPRESSION LIJIANG   
เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | วดัเจาแมกวนอมิแปลงกาย   

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-ตาหลี่ 
(TG612 : 10.55-14.05) 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร D 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.55 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) โดยเท่ียวบินที่ TG 612 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ

ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 
2,000 เมตร คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจักร
นานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ 
(ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลี ่ก ็ถูก กุบไลขาน ผู เปน

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-ตาหลี่(TG612 : 

10.55-14.05) 
วันที่ 2.  หมูบานซีโจว-ผานชมทะเลสาบเออไห-วัดเจาแมกวนอิม-ตาหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดํา-

เมืองโบราณลี่เจียง 
วันที่ 3.  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-อุทยานนํ้าหยก-รานสาหราย

เกลียวทอง-ตาหล่ี 
วันที่ 4.  ตาหล่ี - คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน- รานหยก-อิสระชอปปم�ง 
วันที่ 5.  รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 



 

 

จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นได
บนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
      ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 หมูบานซีโจว-ผานชมทะเลสาบเออไห-วัดเจาแมกวนอิม-ตาหลี่-ลี่เจียง-สระ
มังกรดํา-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานสู หมูบานซีโจว หรือ “สี่โจว” เปนหมูบานของชาวไป� ใหทานไดสัมผัสกับวิถี

ชีวิตชาวไป� และไดเห็นบานเรือนและความเปนอยูของชาวไป�  
นําทานเดินทางผานชม ทะเลสาบเออไห(ERHAI LAKE)เพื่อชมความงามของ
ทะเลสาบทะเลสาบเออไหตั้งอยูบนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล มี
ความยาวจากริมฝم�งทิศเหนือจรดทิศใต 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศ
ตะวันตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเปนทะเลสาบ
บนที่ราบสูงที่ใหญเปนอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขาชมวัดเจาแม
กวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบก
กอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรู
ไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ ถาเปนคนวัยหนุ มสาวจะตองมี
พละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป
ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนี้ขึ้นในสมัยราชวงศถัง เปนวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอด
แหงหน่ึงในตาหล่ี 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสูเมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูใน
หุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความ



 

 

นาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบ
สตรีเปนใหญ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเปนเอกลักษณอีกดวย เขาชม
สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูที่ทางชานเมืองดานเหนือ
เลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่น่ันยังเปนบอน้ําธรรมดาอยูมาวันหน่ึงมีชาวบานเห็น
มังกรดําโผลข้ึนมาจากบอน้ําแหงน้ัน ชาวนาซีมีความเชื่อเร่ืองมังกรอยูแลว จึงตั้งชื่อ
บอนํ้านั่นวา บอนํ้ามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม 
จัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีน สองขางทางมีตนเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมีการจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และ
บอน้ํานอก มีสะพานหินออนกั้น น้ําในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตาน้ํา  

 
 จากน้ันนําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง ซึ่งเปนเมอืง

ที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถัง มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัวเมืองตั้งอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายนํ้านอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดํา พื้นที่ตั้งของ
เมืองโบราณแหงนี้มีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวริมธารที่
ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารน้ําที่ไหลผานเมืองแหงน้ี ดวของโลกโดยองคการ
ยูเนสโก นอกจากน้ียามค่ําคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกดวย 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-อุทยานนํ้าหยก-ราน

สาหรายเกลียวทอง-ตาหลี่ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทุกทานเดินทางสูภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ต้ังตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป จากน้ันนําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยกที่
ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขา
แหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย สีขาว
ของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีนํ้าเงินของทองฟ�า คลายมังกร
ขาวบนฟากฟ�า จึงเปนที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก น่ังเอง  

 

 
 จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับชื่อกองโลก จา

งอวี้โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวที
การแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลา



 

 

เรื่องราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่
ลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความ
ประทับใจไปทั้งโลกเม่ือปลายป 2551 

 

 
 หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวันเดินทาง

ดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุยจินซาแทน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 เดินทางสู อุทยานนํ้าหยก ซึ่งมีตานํ้าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนนํ้าที่ซึมมาจาก

การละลายของนํ้าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวยไม 
ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 
3 ชั้น ชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้า ชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามชื่อวามังกร
โบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา 
500 ป  

 



 

 

 จากน้ันชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้น
ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา  
นําทานเดินทางกลับสูเมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ตาหลี่ - คุนหมิง-รานยางพารา-ตําหนักทองจินเตี้ยน- รานหยก-อิสระชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 เดินทางกลับสูคุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) โดยรถโคชปรับอากาศ ใหทาน
ไดชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองขางทาง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  สุกี้เห็ด 
 นําจากน้ันแวะชม รานยางพารา  ใหทานไดเลือกสินคาเพื่อสุขภาพ อาทิ  หมอน ที่

นอน   
นําทานชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเปนที่พักของอูซันกุย 
“ขุนศึกผูขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เปนตําหนักที่มีฝาผนังและหลังคา
สรางดวยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําใหตําหนักมีความสวยเดน แลดูเสมือนทอง 
จึงไดชื่อวา “ ตําหนักทอง ” นับไดวาเปนตําหนักที่ใหญที่สุดของจีน แวะชมหยก ที่
มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก 
หรือผีเซียะสัตวมงคลท่ีมีช่ือเสียง  

 จากนั้น อิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของที่ระลึก
พื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายกอนกลับ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 รานบัวหิมะ-รานผาไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ ย)-
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ

สุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชม
ครีมเป�าซูถังหรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน แวะชมผาไหม สิ้นคาที่มี
ชื่อเสียงของจีน 



 

 

 
 จากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน

ตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสู ศาลาแปดเหลี ่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัดหยวนทงแหงน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย 

15.20 น. อําลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG613 
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ

ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 
 
 
 



 

 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซา ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 24-28 ก.ค. 
62 

21,999.- 21,999.- 20,999.- 5,000.- 14,499.- 

วันที่ 08-12 ส.ค. 
62 

21,999.- 21,999.- 20,999.- 5,000.- 13,999.- 

วันที่ 14-18 ส.ค. 
62 

19,999.- 19,999.- 18,999.- 5,000.- 12,499.- 

วันที่ 28 ส.ค-01 
ก.ย. 62 

20,999.- 20,999.- 19,999.- 5,000.- 13,499.- 

วันที่ 10-14 ต.ค. 
62 

21,999.- 21,999.- 20,999.- 5,000.- 13,999.- 

วันที่ 17-21 ต.ค. 
62 

20,999.- 20,999.- 19,999.- 5,000.- 13,499.- 

วันที่ 19-23 ต.ค. 
62 

21,999.- 21,999.- 20,999.- 5,000.- 13,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน รวมวีซา 4 วันทําการ 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆกรณีคณ 

ะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได      

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

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 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�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป  สวนหัวหนาทัวร

ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที ่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครือ่งประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 



 

 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี 
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   



 

 

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


