
 

 

รหสัทวัร GOH1904003 
ทัวรจีน คุนหมิง แชงกรลีา ลี่เจียง น่ังรถไฟความเรว็สงู ไป�สุยเหอ 5 วัน 4 คืน (TG) 
*ไมลงรานชอป – เมอืงโบราณตาหล่ี – วดัเจาแมกวนอิม 
ตาหล่ี– แชงกรีลา – ชองแคบเสือกระโจน 
เมืองโบราณแชงกรีลาหบุเขาพระจันทรสีน้ําเงนิ 
วัดลามะซงจานหลงิ –  สระมงักรดํา – เมืองโบราณล่ีเจียง 
ภูเขาหมิะมงักรหยก – โชวจางอวี้โหมว – ไป�สุยเหอ 
ลี่เจียง –  คุนหมงิ(รถไฟความเร็วสงู) – วดัหยวนทง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมลงรานชอปฯ | โชว IMPRESSION LIJIANG   |   ภูเขาหมิะมงักรหยก(น่ังกระเชา
ใหญ)  |  ไป�สุยเหอ | เมืองโบราณล่ีเจียง  | วดัหยวนทง | หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวม
กระเชา) |  พระราชวังโปตาลากงนอย || น่ังรถไฟความเร็วสงู | พัก 5 ดาวทกุคนื 

เดินทาง มกราคม – มนีาคม 2563  

ราคาแนะนําเพียง      27,900.- 

คุนหมิง แชงกรีล่า ลี�เจียง(นั�งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ  � วัน � คืน 



 

 

 
 
 
  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบนิคุนหมิงฉางสุย) - ตาห
ลี่(TG612 : 10.45-14.00) 

07.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 
D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทุกทาน 

10.45 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง (สนามบินฉางสุย) โดยเที่ยวบินที่ TG612 
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุย นครคนุหมิง เมอืงเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุด

ในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24 เผา
ครอบคลมุพื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,000 เมตร คุนหมงิไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภมูิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทัง้ป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยว
ก็คอืธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง  
จากน้ันนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เขต
ปกครองตนเองของชนเผาไป� ทางตะวนัตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนาน
ต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา 
“หนันเจา” หรืออาณาจกัรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป�ไดเขา
มาสถาปนาอาณาจกัรตาหลี่ (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักร
ตาหล่ีกถ็ูก กบุไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือ
รองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลีถ่ึงลี่เจียง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก REGENT HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 2 เมืองโบราณตาหลี่ – วัดเจาแมกวนอิม - ตาหลี-่แชงกรีลา -ชองแคบเสือ
กระโจน - เมืองโบราณแชงกรลีา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่) - ตา้หลี�(TG612 : 10.45-14.00) 
วนัที� 2.  เมืองโบราณตา้หลี� – วดัเจา้แม่กวนอิม - ตา้หลี�-แชงกรลีา่ -ช่องแคบเสอืกระโจน - เมืองโบราณแชงกรลีา่ 
วนัที� 3.  หบุเขาพระจนัทรส์นี ํ�าเงิน(รวมกระเชา้) - วดัลามะซงจา้นหลงิ - แชงกรลีา่ - ลี�เจียง - สระมงักรดาํ - เมืองโบราณลี�เจียง 
วนัที� 4. ภูเขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่) - โชวจ์างอวี �โหมว - ไป๋สุย่เหอ(รวมรถแบตเตอรี�) - ลี�เจียง - คนุหมิง(รถไฟความเรว็สงู) 
วนัที� 5. วดัหยวนทง - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่) - กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 



 

 

 จากน้ันนําทานชมเมืองโบราณแหงตาหลี่ สมัผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ
เมืองไทเหออันเปนนครหลวงของอาณาจกัรโบราณนานเจาชมซากเมืองเกาและ
กําแพงเมืองโบราณพรอมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทกึเร่ืองราวความสัมพันธ
ระหวางชาวนานเจากบัราชวงศถงั  
ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกาย
เปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ่ใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น 
เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถงึเพียงน้ี ถาเปนคน
วัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงัมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทาํการเขาโจมตี
เมืองและถอยทพักลับไปชาวเมืองจึงสรางวดัแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวดั
ที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึงในตาหล่ี  เขาชมวัดเจาแมกวนอิมแปลง
กายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญงิชราแบกกอนหินใหญ
ไวบนหลงัเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวา
แมแตหญิงชรายงัแขง็แรงถงึเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงั
มากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมือง
จึงสรางวดัแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถงั เปนวดัที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหง
หน่ึงในตาหล่ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา” (ใชเวลาประมาณ 4.30-5 
ช่ัวโมง) ซึ่งอยูทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติด
กับอาณาเขตนาซขีองเมอืงลี่เจียงและอาณาจกัรหยขีองเมอืงหนิงหลาง ซึ่งอยู
หางจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติทีง่ดงามของ
ป�าไมทุงหญาภูเขาทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภมูิประเทศรวมกับ
ทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานที่แหงน้ีจึงไดช่ือวา“ดินแดนแหงความฝน” จากน้ันชม 
ชองแคบเสือกระโจน ซึง่เปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง
(แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบทีม่ีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สดุประมาณ 
30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยงัฝم�ง
ตรงขามได จงึเปนทีม่าของ “ชองแคบเสือกระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรี
ลาเปนศูนยรวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมอืงโบราณทิเบต
ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและรานขายสินคาที่ระลกึมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก BLUE HORIZON JUNHUA HOTEL OR SAME 5* 



 

 

วันที่ 3 หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวมกระเชา) - วดัลามะซงจานหลิง - แชงกรีลา 
- ลี่เจียง - สระมังกรดํา - เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสน้ํีาเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มคีวามสูงกวา 

4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมงักร เปนหบุเขาที่มทีัศนียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนาม
วาเปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารน่ังกระเชา 
ซึ่งแบงเปน 2 ชวง จดุแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน และ
เปล่ียนกระเชาตอไปยัง จดุบนสดุของ หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงนิ เปนจดุชมววิ 
แบบ 360 องศา ใหทานไดสมัผัสกับหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอยางเต็มที่ และช่ืน
ชมกับทวิทศัน อันสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีิมะปกคลมุเกอืบตลอดป อิสระ
ถายภาพตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ชม วัดลามะซงจานหลนิ ต้ังอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเต้ียนไป

ทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึ้นในปค.ศ. 1679 เปนวดัลามะที่มอีายุเกาแกกวา 
300 ปมพีระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครองของ
ดะไลลามะองคที่ 5 ซึง่ใกลเคียงกับสมัยอยธุยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 
สมัยจักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชิงไดมกีารซอมแซมตอเติมอีกหลายคร้ัง
โครงสรางของวดัแหงน้ีสรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทเิบต) ที่



 

 

มีหอประชุมหลัก 2 หองและโอบลอมไปดวยหองพกัสําหรับพระกวา 100 หอง
นอกจากน้ียงัมีโบราณวตัถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปم�นทองสมัฤทธิ์ทีม่ีช่ือเสียงมาก
ที่สุด 

 เดินทางตอสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนเมอืงซึง่ต้ังอยู
ในหุบเขาที่มทีัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซถีือเปนชนกลุมนอยทีม่ี
ความนาสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเชนการมีโครงสรางทาง
สังคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากน้ันยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลกัษณอีกดวย  

 นําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตาเหยียนเจิง้ ซึ่งเปนเมืองที่
สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถังมีประวติัยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองต้ังอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญทีไ่หลมาจากสระมังกรดําพื้นทีต้ั่ง
ของเมืองโบราณแหงน้ีมีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมกึจีนในเขตเมอืงโบราณ
ยังคงความงามในอดตีไวอยางสมบูรณเชนอาคารไมแบบจีนโบราณตนหลวิริม
ธารที่ยงัคงปลวิไปมาตามสายลมลําธารน้ําที่ไหลผานเมืองแหงน้ีดวยความ
สวยงามเหลาน้ีทําใหเมอืงโบราณล่ีเจียงไดถกูบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากน้ียามค่ําคืนก็มกีารประดบัไฟแสงสีงดงาม
อีกดวย  เขาชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยูที่ทาง
ชานเมอืงดานเหนือเลากันวาเมือ่หลายรอยปกอนที่น่ันยังเปนบอน้ําธรรมดาอยู
มาวันหน่ึงมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอน้ําแหงน้ันชาวนาซมีีความ
เช่ือเร่ืองมงักรอยูแลว จงึตัง้ช่ือบอน้ําน่ันวา บอน้ํามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุง
ใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงามจดัสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีนสอง
ขางทางมีตนเกาลดัขึ้นเต็มมีเน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรไดมกีารจัดแบง
สวนอยางเหมาะสมเปนบอน้ําใน และบอน้ํานอก มีสะพานหนิออนกั้น น้ําในบอ
ผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตาน้ํา 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ) - โชวจางอวี้โหมว - ไป�สุยเหอ
(รวมรถแบตเตอรี่) - ลี่เจียง - คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึน้สูบริเวณจุดชมววิเขาหิมะมังกร

หยกทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ
ของภูเขาแหงน้ี บริเวณเขามตีนฉําฉายูนนานทีม่ีอายกุวาพนัปเทือกเขาน้ีหาก
มองดแูลวลกัษณะคลายมงักรนอนอยูบนกอนเมฆ จงึเปนทีม่าของช่ือเทือกเขา  

 

 หมายเหตุ : หาก ณ วันเดินทางกระเชาใหญประกาศแจงปดปรับปรุงหรือไมวา
ดวยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเที่ยวแทน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

 จากน้ันชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับช่ือกองโลก 
จาง อวี้ โหมว ไดเนรมติใหภูเขาหมิะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุง
หญาเปนเวทกีารแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแตง
กายตระการตา เลาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยู  



 

 

 

 และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิต
ใหกับจางอ้ีโหมวผูกํากับชาวจีนที่มช่ืีอเสียงในระดับโลกลาสุดไดฝากผลงานไห
กับพธิีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทบัใจไปทัง้
โลกเมือ่ปลายป 2551 

 หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวัน
เดินทางดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเปนโชว
ลี่สุยจินซาแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 เดินทางสู หุบเขาสีน้ําเงนิ (Blue Valley) หบุเขาทีอ่ยูติดดานหลงัของภูเขา

หิมะมงักรหยก ทัศนียภาพสวยงามกบัทะเลสาบสีฟ�าคราม น้ําตกหนิปูนขนาด
เล็กและภูเขาหมิะมงักรหยกเปนพื้นหลัง น้ําที่ไหลผานหบุเขาน้ีคือน้ําที่ละลาย
จากหมิะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก เน่ืองจากจดุน้ีมีทวิทศันที่สวยงามทีม่ฉีาก
หลังคือภูเขาหมิะมงักรหยกมีน้ําตกและแมน้ํากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของ
ศิลปนนักวาดภาพและคูรักทีม่กัจะมาถายภาพที่นาประทับใจ  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  



 

 

 นําคณะเดินทางสูสถานนีรถไฟ เพื่อนําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง  (ใช
เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองเอกและเปนเมอืงที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมี
ประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24 เผาครอบคลมุพื้นที่ถงึ 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนห
มิงไดช่ือวาเปนเมอืงแหงฤดูใบไมผลิเพราะมภีมูิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป 
ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งทีม่ีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวกคื็อธรรมชาติที่
สวยงาม 

 หมายเหตุ   
- รถไฟอาจจะมกีารเปล่ียนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตาม
ความเหมาะสม 
- การขึ้นรถไฟลกูคาตองลากกระเป�าดวยตวัเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น
หรือลงรถไฟ สําภาระและกระเป�าเดินทางของทาน ควรจัดใหเรียบรอยและไม
ควรใชกระเป�าทีม่ีขนาดใหญจนเกินไป(รถไฟจะจอด 2-6 นาท ีตอสถานี) 

ที่พัก XIN SHENG DA HONG SHENG HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 5 วัดหยวนทง - คนุหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) - กรงุเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 จากน้ันนําคณะเขาชม วดัหยวนทง ซึง่เปนวดัที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูน

นานต้ังอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
คุนหมงิอายุเกาแกกวาพันปภายในวดัตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระนํ้า
ขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลีย่มกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ดั
หยวนทงแหงน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย  
15.20 น. อําลา นครคุนหมิง เดินทางกลับ กรงุเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดย

เที่ยวบินที ่TG613 
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทบัใจ 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีา ทานละ 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลา
นัดหมายทัวร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 

อัตราคาบรกิาร : คุนหมิง แชงกรีลา ลีเ่จยีง(น่ังรถไฟความเร็วสูง) ไป�สุยเหอ  5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย    

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน12 
ป 
(เสรมิเตยีง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เครือ่งบิน 
ทานละ 

วันที่ 15-19 ม.ค. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- 19,900.- 
วันที่ 06-10 ก.พ. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วันที่ 19-23 ก.พ. 63 27,900.- 27,900.- 26,900.- 5,500.- 19,900.- 
วันที่ 26 ก.พ. -01 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วันที่ 04-08 ม.ีค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
วันที่ 25-29 มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 27,900.- 5,500.- 20,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ รวมวีซา 4 วนัทําการ 



 

 

4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบัสายการบิน
หรือคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมดัจํา หรือคาทวัรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆกรณี
คณะออกเดิน 
กรณีคณะออกเดินทางได      
1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม  
 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 
 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
3 ลานบาท] 



 

 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วนัทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 
4. คาทาํหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนาทัวร
ไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัย
จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เหตุสดุวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบัสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก 
ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 
8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทาน้ัน 
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้น้ี
ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา  
10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  
 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 



 

 

3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ
บัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา 
เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมีการโทรศัพทสุมตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 
8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททวัรไมทราบลวงหนา   
 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทติย  
10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และ
มีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,9000 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้หลังขาว
เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทบัรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท  
 
[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี 
ลิทวัเนีย ลตัเวีย 



 

 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีาร
ปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามนัเพิ่มตาม
ความเปนจริง  
 
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-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
..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
....................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
........................................................................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................................
. 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................................
. 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทํา
ตามระเบียบอยางเครงครัด) 


