
 

 

รหสัทวัร  B2B2000460  
ทัวรจีน เชียงใหมบินตรง คุนหมิง แชงกรลีา ลี่เจียง(นัง่รถไฟความเร็วสงู)  
5 วนั 4 คืน (MU) 
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(ไป�สุยเหอ)(รวมรถแบตเตอรี่)  
ภูเขาหมิะมงักรหยก(นัง่กระเชาใหญ) | พระราชวงัโปตาลา | วดัหยวนทง  
นั่งรถไฟความเรว็สงู 1 ขา 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม)-คุนหมงิ(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-คนุหมงิ-ฉูสง
(MU2570 : 16.20-19.10) 

14.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร สาย
การไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอาํนวยความสะดวก
ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทุกทาน 

16.20 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุย) โดยเที่ยวบินที ่MU2570 
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุย นครคนุหมงิ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากนั้นนํา

คณะเดินทางสู เมืองฉูสง ซึง่เปนเมืองโบราณที่มคีวามสําคัญของมณฑลยูนนาน
เต็มไปดวยมนตขลังและเสนหแหงอาณาจักรโบราณเมอืงฉูสงหรอืชาวเผาอี๋ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า เปนชดุ MAC DONALD หรือ KFC 
      ทีพ่ัก JIANHUA HOTEL   หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 ฉูสง-ตาหลี่-เมืองโบราณตาหลี่-วดัเจาแมกวนอิม-ตาหลี่-แชงกรลีา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนั้นนาํคณะเดินทางสู เมืองตาหลี ่(ใชเวลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง) เขตปกครอง

ตนเองของชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกบัภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล โดยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดมิมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจกัร
นานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป�ไดเขามาสถาปนาอาณาจกัรตาหล่ี 
(ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรตาหลีก่ถ็ูก กบุไลขาน ผูเปน
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชติลง แตก็ยงัคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นได
บนเสนทางจากตาหลีถ่ึงลี่เจียง 
จากนั้นนาํทานชม เมืองโบราณแหงตาหลี่ สมัผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมือง
ไทเหออันเปนนครหลวงของอาณาจกัรโบราณนานเจาชมซากเมอืงเกาและกาํแพง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุ่ย)-คนุหมิง-ฉู่สง(MU2570 : 16.20-19.10) 

วนัที� 2. ฉู่สง-ตา้หลี�-เมืองโบราณตา้หลี�-วดัเจา้แม่กวนอิม-ตา้หลี�-แชงกรลี่า 

วนัที� 3. วดัลามะซงจา้นหลงิ-ผ่านชมโคง้แรกแม่น ํ�าแยงซีเกียง-ผ่านชมช่องแคบเสอืกระโจน-ลี�เจียง 

วนัที� 4. ภูเขาหิมะมงักรหยก(รวมกระเชา้ใหญ่)-อทุยานนํ�าหยก-ไป๋สุย่เหอ(รวมรถแบตเตอรี�)-ลี�เจียง-คนุหมิง(โดยรถไฟความเรว็สงู) 

               OPTION : โชวจ์างอวี �โหมว 

วนัที� 5. วดัหยวนทง - รา้นบวัหิมะ - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่) - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (MU2569 :14.30-15.20) 



 

 

เมืองโบราณพรอมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธระหวางชาว
นานเจากบัราชวงศถงั 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตาํนานเลาวาเจาแมกวนอมิไดแปลงกายเปน

หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ่ใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหาร
ของฝ�ายศตัรูไดเห็นวาแมแตหญงิชรายงัแขง็แรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาว
จะตองมีพละกาํลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพ
กลับไปชาวเมืองจึงสรางวดัแหงนีข้ึ้นในสมัยราชวงศถงัเปนวดัทีม่ีประตมิากรรม
เย่ียมยอดแหงหนึง่ในตาหล่ี  เขาชมวดัเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตาํนานเลาวา
เจาแมกวนอมิไดแปลงกายเปนหญงิชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ่ใหทหาร
ของฝ�ายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายงัแข็งแรง
ถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลงัมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทํา
การเขาโจมตีเมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจึงสรางวดัแหงนีข้ึ้นในสมัยราชวงศ
ถัง เปนวดัทีม่ีประตมิากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่ในตาหลี ่
จากนั้นทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรลีา” ซึง่อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตนาซีของเมือง
ลี่เจียงและอาณาจกัรหยขีองเมอืงหนิงหลาง ซึง่อยูหางจากนครคุนหมงิถึง 700 
กิโลเมตร และอดุมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป�าไมทุงหญาภูเขาทะเลสาบและ
สัตวนานาชนดิ ดวยภมูิประเทศรวมกับทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานที่แหงนี้จงึไดชื่อวา
“ดินแดนแหงความฝน” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั GRACE HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 



 

 

วันที่ 3 
วัดลามะซงจานหลงิ-ผานชมโคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ผานชมชองแคบเสือ
กระโจน-ลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปง หางจากเมอืงจงเตี้ยน

ไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สรางขึ้นในป ค.ศ. 1679 เปนวดัลามะที่มอีายุเกาแกกวา 
300 ป มีพระลามะจาํพรรษาอยูกวา 700 รปู สรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที ่5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตน ในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงัซีแหงราชวงศชงิไดมกีารซอมแซมตอเตมิอกีหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม่ีหอประชุมหลัก 
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพกัสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี้ยงัมี
โบราณวัตถุอกีมากมาย รวมทัง้รูปปم�นทองสมัฤทธิท์ี่มชีื่อเสียงมากที่สดุ   

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 เดินทางตอสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เปนเมอืงซึง่ตั้งอยู

ในหุบเขาที่มทีัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซถีือเปนชนกลุมนอยทีม่ีความ
นาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสงัคมแบบ
สตรีเปนใหญนอกจากนั้นยังมภีาษาภาพที่เปนเอกลักษณอกีดวย ระหวางทางผาน
ชม โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ย่ีวาน)เกิดจากแมนํา้แยงซีที่ไหลลงมา
จากชงิไหและทเิบต ซึง่เปนทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหกัเสนทาง
โคงไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมนํ้าแยงซ”ี ขึ้น  จากนั้น
ผานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึง่เปนชองแคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซา
เจียง(แมนํา้ทรายทอง) เปนชองแคบทีม่ีนํ้าไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สดุประมาณ 
30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดตีชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยงัฝم�ง
ตรงขามได จงึเปนทีม่าของ “ชองแคบเสือกระโจน” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  



 

 

ที่พกั FENGHUANG HOTEL หรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-อทุยานนํ้าหยก-ไป�สุยเหอ(รวมรถ
แบตเตอรี่)-ลี่เจียง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสงู) 
OPTION : โชวจางอวีโ้หมว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว เขาหิมะมังกร

หยก ทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญของ
ภูเขาแหงนี ้บริเวณเขามตีนฉาํฉายูนนานทีม่ีอายุกวาพันปเทือกเขานี้หากมองดแูลว
ลักษณะคลายมงักรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขาจากนั้น 

 

 

 หมายเหต ุ: หาก ณ วันเดินทาง ทางสถานทีท่องเที่ยวมแีจงปดกระเชาไฟฟ�า
เน่ืองจากปดปรบัปรงุหรอืสภาพอากาศไมอาํนวย หรือไมวาเหตุผลใดๆทัง้สิ้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงรายการเปนนั่งกระเชาเล็กแทนหรือเปล่ียน
รายการอื่นใหตามความเหมาะสม โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมคนื
คาบริการใดๆทัง้สิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 ทานสามารถเลือกซื้อ OPTION เสริมที่นาสนใจได 

• IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิง่ใหญ โดยผูกํากับชื่อกองโลก จาง อวี้ 
โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหมิะมงักรหยกเปนฉากหลงั และบริเวณทุงหญาเปนเวที
การแสดง โดยใชนกัแสดงกวา 600 ชวีิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา 
เลาเรื่องราวชีวติความเปนอยูและชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสาํเร็จของ
การแสดงคงตองยกเครดติใหกับจางอี้โหมวผูกาํกับชาวจีนทีม่ีชื่อเสียงในระดับ
โลกลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่
สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 
ราคา OPTION ทาละ 1,500 บาท 

**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการไดที่เจาหนาทีแ่ละชําระ



 

 

เงินกับไกดทองถิ่น** 
เวลาในการชมโชวประมาณ 1 ชั่วโมง สําหรับทานที่ไมไดซือ้ออฟชั่น ทาสามารถ
อิสระถายรูป ชมววิทวิทศันตามอธัยาศัย 

 เดินทางสู อทุยานนํ้าหยก ซึง่มีตานํ้าธรรมชาติผดุขึ้นมา 2 ตา เปนนํ้าที่ซึมมาจาก
การละลายของนํา้แข็งบนภูเขาหมิะมงักรหยก เปนสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซกีลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซึง่มรีูปปم�นแกะสลักดวยไม
ขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและนํา้ตกมงักรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3 
ชั้นชั้นแรกชื่อวามงักรออกถํ้าชั้นที่สองชื่อวามงักรเลนนํ้าชั้นที่สามชื่อวามงักรโบยบิน
และยังมตีนไมเทวดาซึง่เปนที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มอีายมุากกวา 500 ป   

 

 

 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรือที่เรียกวา หบุเขาสนีํ้าเงิน (BLUE VALLEY) (รวมรถ
แบตเตอรี่) หุบเขาทีอ่ยูตดิดานหลังของภูเขาหมิะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟ�าคราม นํ้าตกหินปนูขนาดเลก็และภูเขาหมิะมงักรหยกเปนพื้นหลัง นํา้
ที่ไหลผานหุบเขานี้คอืนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก เน่ืองจากจดุนี้
มีทวิทศันที่สวยงามที่มฉีากหลังคือภูเขาหิมะมงักรหยกมีนํา้ตกและแมนํ้ากึง่
ทะเลสาบจงึเปนที่นิยมของศิลปนนกัวาดภาพและคูรักที่มกัจะมาถายภาพที่นา
ประทบัใจ 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั  PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5 วัดหยวนทง - รานบวัหิมะ - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) - เชียงใหม

(สนามบินเชียงใหม) (MU2569 :14.30-15.20 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 เขาชมวัดหยวนทงซึ่งเปนวดัที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูทีถ่นน

หยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวา
พันปภายในวดัตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํา้ขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลงัวดัเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนันทน 
นายกรฐัมนตรคีนที่ 15 ของไทยใหอญัเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ดัหยวนทง 

 

 

 จากนั้นนาํทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทาน



 

 

นวดฝ�าเทาเพื่อสุขภาพผอนคลายความเมือ่ยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม
ซํ้าใครพรอมชมครมีเป�าซูถังหรือที่รูจกักันดีในชื่อ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเปนเลิศ
ในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกดัตอยเปนยาสามัญประจําบาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสู สนามบินคุนหมงิฉางสุย 
14.30 น. อําลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลับ เชียงใหม โดย สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) 

เทียวบินที ่MU2569   
15.20 น. ถึง ทาอากาศยานเชียงใหม โดยสวัสดภิาพทกุทาน 

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 

อัตราคาบรกิาร  : เชยีงใหมบินตรง คนุหมิง แชงกรลีา ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วนั 4 คนื   โดยไชนาอิสเทิรนแอรไลน  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 04-08 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 25-29 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 02-06 พ.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 16-20 พ.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 30 พ.ค. -03 มิ.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 06-10 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- ไมรับจอย 
วันที่ 20-24 ม.ิย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- ไมรับจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ รวมวีซา 

 

ราคา ไมรวมคาวซีาแบบเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท  
(สําหรับลูกคาทีม่ีทะเบียนบานอยูในพืน้ที่ 12 จังหวดัภาคเหนือเทานั้น 
กรณีลกูคา ที่ไมไดอยูในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มทานละ 750 บาท) 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเชค็ราคาอีกครั้ง ** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดงักลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 

กอนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทวัรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานดัหมาย
ทัวร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษทัไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
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 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลทีต่องการันตมีดัจํากับสายการบินหรอื
คามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีาร
คืนเงินมดัจํา หรือคาทวัรทัง้หมดเนื่องจากคาตัว๋เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ



 

 

6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทานละ 1,650 บาท 

(ยื่นวีซาจีนที่เชียงใหม) ผูยื่นคําขอวีซาจะตองมีภมูิลําเนาในทะเบียนบานดงัตอไปนี ้           
   
1. เชียงใหม 2. เชียงราย 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6.ลําปาง 7. แมฮองสอน 8. 
ลําพนู 9. อุตรดิตถ  
10. ตาก 11.พิษณโุลก 12.สุโขทัย กรณีลกูคาที่ไมไดมีภมูิลําเนาอยูในจังหวัดภาคเหนอื 
ตองยื่นวีซาจีนทีก่รงุเทพฯ คาใชจายเพิม่ 750 บาทจากราคาทวัร และไมรวมคาใชจายใน
การจดัสงเอกสาร)  

3. กระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณทีีน่ํ้าหนกัเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 
กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํา้หนกัตามสายการบินกําหนด 

4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา

โทรศพัท, คาซักรีดฯลฯ 



 

 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทรปิ 

หัวหนาทวัรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบรกิารของทาน 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจบ็ป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา เหตุสดุวิสัย 
อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์และ
จะไมรบัผดิชอบคาบรกิารที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้น บรษิัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร บริษัทฯ
จะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับ
คาบริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของบริษทัฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้นี้ทาง
บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  



 

 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอน
ทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 
300 หยวน/คน/ราน 
 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว(เชียงใหม) 
เอกสารในการยื่นวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 
**ย่ืนวีซาเดี่ยวที่เชียงใหมมคีาบรกิารดงันี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 1,750 บาท  
**กรณียื่นวีซาเดี่ยวที่กรุงเทพมคีาบรกิารดงันี้ ** 
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท 
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**  
 และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เสื้อยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชดุขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนงัสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรอื Re-Entry ดวย

ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติบตัรและสูตบิัตร

ของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)          
  - กรณีที่เดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิา มารดา ตองแนบหนงัสืออนุญาตใหเดินทาง 



 

 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานทีท่าํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 
ญาตทิี่ตดิตอไดในกรณฉีุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบาน ที่ทาํงาน และของญาต ิโปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมทีม่ี
ปญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทสุมตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษทัทวัร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทตู และบางครัง้
บริษัททวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบตัรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถขอวซีาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรบัประทับตราวีซา 
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเตม็   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้หลังขาว
เทานั้น] 
และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขาราชการ 



 

 

- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง

ตราประทับรานที่แปล 
 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรปูยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสตกิเกอร หรือรปูที่พริ้นซจากคอมพวิเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑตูจีน เมื่อทานสงหนงัสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด อติาลี ลทิัวเนยี 
ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจรงิ 



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
 **กรณุาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................ 
สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    
�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชือ่คู
สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
..................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
..................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
....................................... 



 

 

 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย

................................................................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอมลูโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายชื่อบคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทั้งนี้เพือ่ประโยชน
ของตวัทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทาํตามระเบียบอยางเครงครดั) 


