
 

 

รหัสทัวร B2B1903436 
ทัวรจีนคุนหมิง แชงกรีลา(บินภายใน) วังโปตาลากงนอย ลี่เจียง 
(บินภายใน) 4 วัน 3 คืน (MU) 
วังโปตาลากงนอย(วัดลามะซงจานหลิง) 
หุบเขาพระจันทรสน้ํีาเงิน(รวมกระเชา)   ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ) 
โชวจางอวี้โหมว   ไป�สุยเหอ(หุบเขาสน้ํีาเงิน)   บินภายใน 2 ขา  
  

 
 
 
 

 
  

 
 
 

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

เริ�มต้นเพยีง 15,900.- 



 

 

 
 
  
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย) 
(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีลา(สนามบินตี๋ชิงแชงกรีลา)  
(MU5935 : 14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีลา 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P 
ประตู 7 หรือเคานเตอร  U  ประตู 9  สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมี
เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

07.50 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเท่ียวบินที่ MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมืองที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 
เผาครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดชื ่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นํา
ทานตอเครื่อง เพื่อเดินทางสูเมืองแชงกรีลา 

14.25 น. ออกเดินทางสู เมืองแชงกรีลา โดยเท่ียวบินที่ MU5935 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีล่า(สนามบินตี�ชิง แชงกรีล่า)
(MU5935 : 14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีล่า 

วนัที� �.  วดัลามะซงจา้นหลิง-หบุเขาพระจนัทรส์ีนํ�าเงิน(รวมกระเชา้)-แชงกรีล่า-ลี�เจียง-เมืองโบราณลี�เจียง 
วนัที� �.  ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอวี �โหมว-ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีนํ�าเงิน)(รวมรถแบตเตอรี�)-สระมังกรดาํ-รา้น

สาหรา่ยเกลียวทอง 
วนัที� �.  ลี�เจียง(สนามบินลี�เจียงซานยี�)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU5922 :12.35-13.35)-รา้นบวัหิมะ-วดัหยวนทง-รา้นผา้ไหม-

ประตมูา้ทองไก่หยก-คนุหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(MU2583:23.00-00.50) 
 
 



 

 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินตีชิ๋งแชงกรีลา   
 นําทานชม เมืองโบราณแชงกรีลา เปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต

ลักษณะคลายชุมชนเมอืงโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพืน้เมืองและ
รานขายสินคาท่ีระลึกมากมาย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
      ที่พัก YUNDING JINXI HOTEL OR SAME  

วันที่ 2 วัดลามะซงจานหลิง-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวมกระเชา)-แชงกรีลา- 
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  เท่ียวชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยน

ไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุเกาแก
กวา 300 ปมีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครอง
ของดะไลลามะองคที่ 5 ซ่ึงใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษท่ี 17 
สมัยจักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชิงไดมีการซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้ง
โครงสรางของวัดแหงน้ีสรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่
มีหอประชุมหลัก 2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หอง
นอกจากน้ียังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธ์ิที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุด  



 

 

 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มีความสูงกวา 
4,500 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมังกร เปนหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนาม
วาเปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารนั่งกระเชา 
ซึ่งแบงเปน 2 ชวง จุดแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน และ
เปลี่ยนกระเชาตอไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนจุดชมวิว 
แบบ 360 องศา ใหทานไดสัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่น
ชมกับทิวทัศน อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระ
ถายภาพตามอัธยาศัย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูใน
หุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยท่ีมี



 

 

 
 

 

ความนาสนใจท้ังทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมโีครงสรางทาง
สังคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากน้ันยังมีภาษาภาพท่ีเปนเอกลักษณอีกดวย 
จากน้ันนําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง ซึ่งเปน
เมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถัง มปีระวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัว
เมืองตั้งอยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกร
ดํา พื้นท่ีตั้งของเมืองโบราณแหงน้ีมีรปูรางลกัษณะคลายหินฝนหมกึจีน ในเขต
เมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีน
โบราณ ตนหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารน้ําที่ไหลผานเมือง
แหงน้ี ดวของโลกโดยองคการยูเนสโก นอกจากน้ียามคํ่าคืนก็มกีารประดับไฟ
แสงสีงดงามอีกดวย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว- 
ไป�สุยเหอ(หุบเขาสีนํ้าเงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-สระมังกรดํา- 
รานสาหรายเกลียวทอง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
นําทุกทานเดินทางสูภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ต้ังตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลมุอยูตลอดทั้งป 
จากน้ันนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขา
หิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็น
และยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลาย
มังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีน้ํา
เงินของทองฟ�า คลายมังกรขาวบนฟากฟ�า จึงเปนที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกร
หยก น่ังเอง จากน้ันชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิง่ใหญ โดยผูกํากบั
ชื่อกองโลก จางอวี้โหมว ไดเนรมติใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และ
บริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียง
การแตงกายตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของ
เมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกบัจางอ้ีโหมวผูกํากับ
ชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬา
โอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 

 หมายเหตุ : ช วงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวัน
เดินทางดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชว
ลี่สุยจินซาแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (BLUE VALLEY)(รวม
รถแบตเตอรี ่) หุบเขาที ่อยูติดดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพ
สวยงามกับทะเลสาบสีฟ�าคราม นํ้าตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยก
เปนพื้นหลัง น้ําที่ไหลผานหุบเขาน้ีคือน้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกร
หยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศนที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมี
นํ ้าตกและแมนํ ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรักที่
มักจะมาถายภาพท่ีนาประทับใจ เขาชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระ
นํ้ามังกรดํา อยูที่ทางชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่น่ันยัง
เปนบอนํ้าธรรมดาอยูมาวันหนึ่งมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอนํ้าแหง
นั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยูแลว จึงตั้งชื่อบอนํ้านั่นวา บอนํ้ามังกรดํา 
ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสรางสะพานศาลา
พักผอนแบบเกงจีน สองขางทางมีตนเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตาราง
กิโลเมตร ไดมีการจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มี
สะพานหินออนกั้น นํ้าในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตานํ้า จากน้ันชม
สินคาสาหรายเกลียวทอง พืชใตนํ้าลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด 
ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก JINDAO HOTEL OR SAME 

 
 
 



 

 

วันที่ 4 

ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานย่ี)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย) 
(MU5922 :12.35-13.35)-รานบัวหิมะ-วัดหยวนทง-รานผาไหม- 
ประตูมาทองไกหยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ ย)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
12.35 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเท่ียวบินที่ MU5922 
13.35 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมืองที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศนูยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทา
เพ่ือสุขภาพผอนคลาย 
ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถัง
หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม
ผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน   

 

 จากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูน
นานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
คุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้า
ขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร



 

 

สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัด
หยวนทงแหงน้ี แวะชม ผาไหม สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน  จากน้ันใหทานอิสระช
อปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตูมาทองและซุมประตู
ไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จี จนเปนที่มาของชื่อถนนแหงนี้ โดยซุม
มาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนน
ยานการคาแหงนี ้ เปนแหลงเสื ้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ 
รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหารพื้นเมือง และ
รานขายของที ่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีสิ ่งอํานวยความสะดวกอื ่นๆ อีก
มากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

23.00 น. อําลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ MU2853 
00.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

  
  

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน

ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : คุนหมิง แชงกรีลา(บินภายใน) วังโปตาลากงนอย  ลี่เจียง(บินภายใน) 4 วัน 
3 คืน  โดยสายการบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 24-27 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 09-12 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 15,900.- 3,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 22-25 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานีร้วม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซากรุป 

 
ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 2,200 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
** 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 10,000.- 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

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆก 

รณีคณะ 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - 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.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบกรุปทานละ 1,500 บาท 
 วีซาแบบหมูคณะ สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป

เทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็นขอมูลชัดเจน + รูปถายเห็น
ใบหนาชัดเจนพื้นหลังสีขาว สแกนไดหรือถายรุปเองได  และตองสงเอกสารลวงหนา 
10 วันกอนเดินทาง)  

         หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซากรุป ไมวา
ดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียก
เก็บเงินเพิ่ม ทานละ 2,200 บาท พรอมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซา
เด่ียวผานศูนยรับยื่น    

         โปรดทราบ ผูท่ีมีความประสงค ยื่นคําขอวีซาจีน แบบหมูคณะ (กรุป) ที่เคยเดินทาง
ไปในประเทศ ดังตอไปนี้ตั้งแต ป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ 
(กรุป) ไดตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวเทานั้น และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วัน
ทําการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรกเม
นิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.
ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแดน 24.โซมาเลีย   



 

 

        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมีการยกเลิกเดินทาง วีซา
จะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได และการยกเลิก
เดินทางไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี 

3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 
20 กิโลกรัม สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

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

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนาทัวร

ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

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 ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน 

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 2,200 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 3,200 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  



 

 

 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
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 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  2,300 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  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  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 ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 

 [ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม 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
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
      ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
............................................................................................................... 



 

 

ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
..................................................................................... 
รหัสไปรษณีย................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป............... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............   
ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป............... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษิัทอาจมี
การเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 


