
 

 

รหัสทัวร GQH1901521 
ทัวรจีน SUPER SAVE คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  
5 วัน 4 คืน (8L) 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเชาใหญ)  |  สวนน้ําตก | เมอืงโบราณลี่เจียง  
| สระมังกรดํา | ประตูมาทองไกหยก 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)(8L802: 
21.10-00.20) 

18.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู
ทางเขา 6 เคานเตอร M สายการบินลัคกี้ แอร (8L) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน 

21.10 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเท่ียวบินที่ 8L802 
 00.20 

น. 
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคนุหมิง  เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา
ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,000 เมตร คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานสูโรงแรมท่ีพัก 

      ที่พัก HUI SHENG  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 คุนหมิง-ตาหลี่-ผานชมทะเลสาบเออไห-ผานชมเจดีย 3 องค-ลี่เจียง-เมือง
โบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของ

ชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออ
ไหกับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุมนอย
อาศัยอยูรวมกันกวา 20 เช้ือชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจักรนานเจา 
(ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหล่ี (ค.ศ. 937) 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)(8L802: 21.10-

00.20) 
วันที่ 2.  คุนหมิง-ตาหลี่-ผานชมทะเลสาบเออไห-ผานชมเจดีย 3 องค-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่

เจียง 
วันที่ 3.  ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-สระมังกรดํา-รานสาหรายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉูสง 
วันที่ 4.  ฉูสง-คุนหมิง-รานบัวหิมะ-ประตูมาทองไกหยก 
วันที่ 5.  สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานผาไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) – กรุงเทพฯ (8L801 : 

18.30-19.45) 



 

 

และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหล่ีก็ถกู กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมอง
โกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาห
ลี่ถึงลี่เจียง นําทานผานชม ทะเลสาบเออไห(ERHAI LAKE) เพื่อชมความงาม
ของทะเลสาบทะเลสาบเออไหตั้งอยูบนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียง
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มี
ความยาวจากริมฝم�งทิศเหนือจรดทิศใต 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศ
ตะวันตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเปนทะเลสาบบน
ที่ราบสูงที่ใหญเปนอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาลี่ท่ีโดด
เดนงดงาม ตั้งอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องคโดย
องคกลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศถังจึงมีลักษณะ
เหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพ่ิมเติมทีหลังในสมัย
ราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน 
เจดีย 3 องคมีอายุกวา 1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงป ค.ศ.
1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่ 7-10 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย 



 

 

 
 
 
 

เดินทางตอสูเมืองลี่เจียง(ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบ
เขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยท่ีมีความ
นาสนใจท้ังทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบ
สตรีเปนใหญนอกจากน้ันยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลักษณอีกดวย นําทาน ชมเมือง
โบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง ซึ่งเปนเมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตน
ราชวงศถังมีประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองต้ังอยูทามกลางการโอบลอมดวย
สายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดําพ้ืนที่ต้ังของเมืองโบราณแหงน้ีมีรูปราง
ลักษณะคลายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอยาง
สมบูรณเชนอาคารไมแบบจีนโบราณตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลํา
ธารน้ําที่ไหลผานเมืองแหงน้ีดวยความสวยงามเหลาน้ีทําใหเมืองโบราณลี่เจียงไดถูก
บันทึกเปนมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มี
การประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดวย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GOLDEN SPRING HOTEL   หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-สระมังกรดํา-รานสาหรายเกลียวทอง-ลี่
เจียง-ฉูสง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 
 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุด ชมวิวเขาหิมะมังกร

หยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของ
ภูเขาแหงน้ี บริเวณเขามีตนฉําฉายูนนานที่มีอายุกวาพันปเทือกเขาน้ีหากมองดูแลว
ลักษณะคลายมังกรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนที่มาของช่ือเทือกเขา 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
- ชม  IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากบัชื่อกองโลก จาง อวี ้
โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการ
แสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา เลา
เร่ืองราวชีวติความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงตองยกเครดติใหกับจางอ้ีโหมวผูกํากับชาวจีนที่มีช่ือเสียงในระดับโลกลาสุด
ไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความ
ประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 
- หุบเขาสีนํ้าเงิน (Blue Valley) หุบเขาท่ีอยูติดดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก 
ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสีฟ�าคราม น้ําตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะ
มังกรหยกเปนพื้นหลัง น้ําที่ไหลผานหุบเขาน้ีคือน้ําท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะ
มังกรหยก เน่ืองจากจุดน้ีมีทิวทัศนที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมี



 

 

น้ําตกและแมน้ํากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรักที่มักจะมา
ถายภาพที่นาประทับใจ 
*หากทานใดที่ไมประสงคซื้อ Option สามารถเดินเลนตามอัธยาศัย เวลาใน
การชมโชวประมาณ 1 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับจํานวนนักทองเที่ยวและการจราจรใน
วันนั้นๆ* 
*ราคา OPTION (2 อยาง) ประมาณ 500 หยวน/ทาน หากทานใดสนใจ
สามารถติดตอขอขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับ
ไกดทองถิ่น* 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูท่ีทางชานเมือง

ดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนท่ีน่ันยังเปนบอน้ําธรรมดาอยูมาวันหน่ึงมี
ชาวบานเห็นมังกรดําโผลข้ึนมาจากบอน้ําแหงน้ันชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู
แลว จึงตั้งชื่อบอน้ําน่ันวา บอน้ํามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรงุใหเปนสวนสาธารณะที่
สวยงามจัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสองขางทางมีตนเกาลัดขึ้นเต็มมี
เน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมีการจดัแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอน้ําใน 
และบอน้ํานอก มีสะพานหินออนกั้น น้ําในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตา
น้ํา แวะชมสินคาสาหรายเกลียวทองพืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้น
ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากน้ัน
ทานเดินทางสูเมืองฉูสง (ใชเวลาประมาณ 4.30 ชัวโมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก XIONGBAO HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4 ฉูสง-คุนหมิง-รานบัวหิมะ-ประตูมาทองไกหยก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหารเชานําคณะเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปน
ชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ
เพราะมีภูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มี
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ 
และ ศูนยนวดแพทยแผนโบราณ จีนใหทานนวดฝ�าเทาเพ่ือสุขภาพผอนคลายความ
เม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือท่ีรูจัก
กันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลง
กัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน    

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  สุกี้เห็ด 
 หลังจากน้ันอิสระชอปปم�ง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของที่ระลึก

พื้นเมืองตางๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายกอนกลับ จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่
ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก 
ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จี จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไก
มรกตมอีายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้ เปน
แหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมท้ังเครื่องประดับ อัญมณีช้ัน
เยี่ยม รานเครื่องด่ืม รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียัง
มีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่นาสนใจได 
-ชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนน
หยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวา
พันปภายในวัดตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน



 

 

พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรี
คนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไวณที่วัดหยวนทงแหงน้ี 
- เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ระยะทางหางจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตู
มังกรเปนสวนหน่ึงของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 นําทานลอด
ผานประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง และเปนที่เชื่อกันวา
เปน “ประตูแหงความสิริมงคล” มีความเชื่อหน่ึงวาถาหากผูใดไดเดินลอดผานประตู
มังกรแหงน้ีจะประสบแตความสําเร็จและโชคดี ประตูหลงเหมินตั้งเดนเปนสงาบน
หนาผาสูงรมิทะเลสาบเตียนฉือ ซ่ึงทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนทะเลสาบได
อยางชัดเจน ทิวทัศนบนเขาซีซานเต็มไปดวยแมกไมเขียวขจี ชมอุโมงคที่สกัดไวตาม
ไหลเขาพรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา ซึ่งสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของชาวบาน 
*หากทานใดที่ไมประสงคซื้อ Option สามารถเดินเลนตามอัธยาศัย เวลาใน
การชมโชว ประมาณ 1 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับจํานวนนักทองเที่ยวและการจราจรใน
วันนั้นๆ* 
*ราคา OPTION (2 อยาง) ประมาณ 300 หยวน/ทาน หากทานใดสนใจ
สามารถติดตอขอขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระเงินกับ
ไกดทองถิ่น* 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GAOYAUN HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานผาไหม-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) – กรุงเทพฯ 
(8L801 : 18.30-19.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําคณะเขาชม นําทานสู สวนนํ้าตก ตั้งอยูทางเหนือของคุนหมิง เปน

สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปดเม่ือไมนานมาน้ี  ถือเปนสถานที่ทองเที่ยว
แหงใหมและเปนที่พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญที่ใชเวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน ภายในประกอบไปดวยน้ําตกใหญยักษนั้น 
ที่กวางถึง 400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ที่สราง
ขึ้นดวยฝมือมนุษย แวะชมผาไหมสินคาที่มีชื่อเสียงของจีน 



 

 

  
 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.30 น.    อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ 8L801 
19.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน

ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก  
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 

 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน  
12 ป 

(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 24-28 ก.ค. 62 16,999.- 16,999.- 16,999.- 4,500.- 12,499.- 



 

 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซา ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 

 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  

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 7,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซา 4 วันทําการ 



 

 

จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆกรณีคณะออกเดิน 

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, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

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

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบธรรมดา 4 วัน ทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 

20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 



 

 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 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 อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณดังกลาว 

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

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 
 - ไมสวมเครื่องประดับ 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 หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- 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 ในกรณีดังตอไปนี้ 
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] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจนี 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 (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
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    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


