
 

 

รหสัทวัร  B2B2000484 
ทัวรจีน คุนหมิง แชงกรลีา(บินภายใน) วังโปตาลากงนอย ลี่เจียง(บินภายใน)   
4 วัน 3 คืน (MU) 
วังโปตาลากงนอย(วดัลามะซงจานหลงิ) |  หุบเขาพระจันทรสีนํา้เงิน(รวมกระเชา) 
ภูเขาหมิะมงักรหยก(รวมกระเชาใหญ) | โชวจางอวี้โหมว 
ไป�สุยเหอ(หุบเขาสีน้ําเงนิ) |   บินภายใน 2 ขา   

 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)-คุนหมงิ(สนามบินฉางสุย)(MU2584 : 
07.50-11.40)-แชงกรลีา(สนามบนิตีช๋ิงแชงกรลีา) (MU5935 : 14.25-
15.45)-เมืองโบราณแชงกรลีา 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P 
ประตู 7 หรือเคานเตอร  U  ประตู 9  สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมี
เจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทกุทาน 

07.50 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบนิที่ MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมงิฉางสุย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมอืงที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24 
เผาครอบคลมุพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดบันํ้าทะเล
ประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดชือ่วาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ป ไมรอนหรอืหนาวจนเกินไปแลว สิง่ทีม่ีเสนห
ดึงดดูนกัทองเที่ยวกค็ือธรรมชาตทิี่สวยงาม ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง นาํ
ทานตอเครื่อง เพื่อเดินทางสูเมืองแชงกรีลา 

14.25 น. ออกเดินทางสู เมืองแชงกรลีา โดยเที่ยวบินที ่MU5935 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินตี๋ชงิแชงกรลีา   
 นําทานชม เมืองโบราณแชงกรลีา เปนศูนยรวมของวฒันธรรมชาวทิเบต

ลักษณะคลายชมุชนเมืองโบราณทิเบตซึง่เตม็ไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและ
รานขายสินคาที่ระลึกมากมาย 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีล่า(สนามบินตี�ชิง แชงกรีล่า)(MU5935 : 

14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรลีา่ 

วนัที� 2.  วดัลามะซงจา้นหลงิ-หบุเขาพระจนัทรส์นี ํ�าเงิน(รวมกระเชา้)-แชงกรลีา่-ลี�เจียง-เมืองโบราณลี�เจียง 

วนัที� 3.  ภูเขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอวี �โหมว-ไป๋สุย่เหอ(หบุเขาสนี ํ�าเงิน)(รวมรถแบตเตอรี�)-สระมงักรดาํ-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง 

วนัที� 4.  ลี�เจียง(สนามบินลี�เจียงซานยี�)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย่)(MU5922 :12.35-13.35)-รา้นบวัหิมะ-วัดหยวนทง-รา้นผา้ไหม-ประตมูา้ทองไก่

หยก-คนุหมิง(สนามบินฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50) 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
      ทีพ่ัก YUNDING JINXI HOTEL OR SAME  

วันที่ 2 
วัดลามะซงจานหลงิ-หุบเขาพระจนัทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-แชงกรลีา-ลี่
เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  เที่ยวชม วัดลามะซงจานหลนิ ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยน

ไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึน้ในปค.ศ. 1679 เปนวดัลามะที่มอีายุเกาแก
กวา 300 ปมพีระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครอง
ของดะไลลามะองคที่ 5 ซ่ึงใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17 
สมัยจักรพรรดคิงัซีแหงราชวงศชิงไดมกีารซอมแซมตอเตมิอกีหลายครั้ง
โครงสรางของวดัแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่
มีหอประชุมหลัก 2 หองและโอบลอมไปดวยหองพกัสําหรับพระกวา 100 หอง
นอกจากนี้ยงัมีโบราณวตัถุอกีมากมายรวมทั้งรูปปم�นทองสมัฤทธิ์ทีม่ีชือ่เสียงมาก
ที่สุด  

 



 

 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสนีํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มคีวามสูงกวา 
4,500 เมตร จากระดับนํา้ทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมงักร เปนหบุเขาที่มทีัศนียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนามวา
เปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูมาเยือน นําทานโดยสารนัง่กระเชา ซึง่
แบงเปน 2 ชวง จุดแรกคอื ศูนยทองเที่ยว หบุเขาพระจันทรสีนํา้เงิน และเปลี่ยน
กระเชาตอไปยัง จดุบนสดุของ หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนจดุชมววิ แบบ 
360 องศา ใหทานไดสมัผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่นชมกับ
ทิวทศัน อันสวยงามบนยอดเขา ที่มหีิมะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพ
ตามอัธยาศัย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตัง้อยูใน
หุบเขาที่มทีัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวนาซถีือเปนชนกลุมนอยทีม่ี
ความนาสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเชนการมีโครงสรางทาง
สังคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากน้ันยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลกัษณอกีดวย 
จากนั้นนาํทานชม เมืองโบราณลี่เจยีง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิง้ ซึ่งเปน
เมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถัง มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตวั
เมืองตัง้อยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมาจากสระมงักรดาํ 
พื้นที่ตัง้ของเมืองโบราณแหงนีม้ีรปูรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมอืง
โบราณยังคงความงามในอดตีไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตน
หลิวรมิธารที่ยงัคงปลวิไปมาตามสายลม ลําธารนํ้าที่ไหลผานเมืองแหงนี ้ดวของ



 

 

โลกโดยองคการยูเนสโก นอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มกีารประดับไฟแสงสีงดงามอกี
ดวย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั JINDAO HOTEL OR SAME 
วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-ไป�สุยเหอ(หุบเขาสีนํ้า

เงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-สระมังกรดาํ-รานสาหรายเกลียวทอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 
 
 
 
 
 

นําทุกทานเดินทางสูภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนอืของ
เมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสงูทีต่ั้งตระหงาน ซึ่งมีหมิะปกคลมุอยูตลอดทัง้ป 
จากนั้นนาํทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมววิ บนเขา
หิมะมงักรหยกทีค่วามสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็น
และยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลาย
มังกรกําลงัเลื้อย สีขาวของหมิะที่ปกคลุมอยูนัน้ดูราวกับหยกขาวทีต่ัดกับสีนํา้เงิน
ของทองฟ�า คลายมงักรขาวบนฟากฟ�า จงึเปนที่มาของชื่อ ภูเขาหมิะมงักรหยก 



 

 

นั่งเอง จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิง่ใหญ โดยผูกํากับชือ่
กองโลก จางอวี้โหมว ไดเนรมติใหภูเขาหมิะมงักรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณ
ทุงหญาเปนเวทกีารแสดง โดยใชนกัแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแตง
กายตระการตา เลาเรือ่งราวชวีิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียง
ความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดติใหกับจางอี้โหมวผูกาํกบัชาวจีนทีม่ี
ชื่อเสียงในระดบัโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกบัพิธีเปด-ปดกีฬาโอลมิปก
(BEIJING 2008) ที่สรางความประทบัใจไปทั้งโลกเมือ่ปลายป 2551 

 หมายเหต ุ: ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION  LIJIANG  ปด หากวัน
เดินทางดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเปนโชวลี่สุย
จินซาแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมกีารคืนคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 

 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรือที่เรียกวา หบุเขาสนีํ้าเงิน (BLUE VALLEY)(รวม
รถแบตเตอรี่) หุบเขาที่อยูตดิดานหลังของภูเขาหมิะมังกรหยก ทศันียภาพ
สวยงามกับทะเลสาบสีฟ�าคราม นํา้ตกหินปูนขนาดเลก็และภูเขาหิมะมังกรหยก
เปนพื้นหลัง นํ้าที่ไหลผานหุบเขานีค้ือนํ้าที่ละลายจากหมิะบนยอดเขาหิมะมังกร
หยก เนือ่งจากจดุนีม้ีทวิทศันที่สวยงามที่มฉีากหลังคือภูเขาหมิะมงักรหยกมี
นํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนกัวาดภาพและคูรกัทีม่กัจะ
มาถายภาพที่นาประทบัใจ เขาชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้า
มังกรดํา อยูที่ทางชานเมอืงดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่นั่นยงัเปน
บอนํ้าธรรมดาอยูมาวันหนึง่มีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอนํา้แหงนั้น 
ชาวนาซีมคีวามเชื่อเรือ่งมงักรอยูแลว จงึตัง้ชือ่บอนํ้านั่นวา บอนํ้ามงักรดํา 



 

 

ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม จดัสรางสะพานศาลาพักผอน
แบบเกงจีน สองขางทางมีตนเกาลดัขึ้นเตม็มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร 
ไดมกีารจดัแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มีสะพานหิน
ออนกั้น นํ้าในบอผดุขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตานํ้า จากนั้นชมสินคา
สาหรายเกลียวทอง พชืใตนํา้ลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสขุภาพชั้นยอด ซึง่มี
สารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสรมิ ครมีสาหรายพอกหนา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พกั JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที่ 4 

ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานย่ี)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU5922 
:12.35-13.35)-รานบัวหิมะ-วัดหยวนทง-รานผาไหม-ประตูมาทองไก
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)
(MU2583:23.00-00.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
12.35 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบนิที่ MU5922 
13.35 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมงิฉางสุย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเปนเมอืงที่

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศนูยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อ

สุขภาพผอนคลาย 
ความเมื่อยลากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถัง
หรือทีรู่จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหมิะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรกัษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกดัตอยเปนยาสามญัประจําบาน   



 

 

 

 จากนั้นนาํคณะเขาชม วดัหยวนทง ซึง่เปนวดัที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูน
นานตัง้อยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนห
มิงอายุเกาแกกวาพันปภายในวดัตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาด
ใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลงัวดัเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรปูพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทนนายกรฐัมนตรคีนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ดั
หยวนทงแหงนี ้แวะชม ผาไหม สินคาทีม่ีชื่อเสียงของจีน  จากนั้นใหทานอิสระช
อปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สดุของเมืองคุนหมิง ซึง่มีซุมประตูมาทองและซุมประตู
ไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จ ีจนเปนที่มาของชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมา
ทองและไกมรกตมีอายรุวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยาน
การคาแหงนี้ เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทัง้
เครื่องประดับ อญัมณชีั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหารพื้นเมอืง และรานขาย
ของที่ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมีสิ่งอาํนวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสูสนามบิน 
23.00 น. อําลาเมืองคุนหมงิ เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่MU2853 
00.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
  



 

 

  
โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

อัตราคาบรกิาร : คุนหมิง แชงกรีลา(บนิภายใน) วังโปตาลากงนอย  ลีเ่จยีง(บินภายใน) 4 วัน 3 คนื  โดยสายการบินไชนาอีสเทรินแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เครือ่งบิน 
ทานละ 

วันที่ 26-29 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันที่ 08-11 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

วันที่ 23-26 ม.ีค. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- ไมรับจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซากรุป 

 
ราคานีไ้มรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเชค็ราคาอีกครั้ง ** 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม

ครบจาํนวนดงักลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง

บริษัทฯ กอนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการทัวรรวมทัง้ไฟลบนิ
และเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทางบริษัทไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

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 ์เก็บคาใช

จายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตมีัดจาํกบัสายการ

บินหรือคามดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมกีารคืนเงนิมดัจํา หรอืคาทวัรทัง้หมดเนื่องจากคาตัว๋เปนการเหมา
จายในเที่ยวบนินั้นๆก 

รณคีณะ 
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 คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** 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, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีน(4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดนิทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวาที่สายการบินกาํหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 

20 กิโลกรมั สวนเกินนํ้าหนกัตามสายการบินกําหนด 
4. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่เพิม่เอง, 

คาโทรศัพท, คาซกัรดีฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทรปิ สวนหัวหนา

ทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบรกิารของทาน 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตกุารณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอ
การจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 



 

 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละ
สิทธิ์และจะไมรบัผดิชอบคาบรกิารที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดสํารองที่นัง่บนเครือ่ง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แต
อยางไรกต็ามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงักลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก 
ลาชา เปล่ียนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบรกิาร บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับรกิารทัวรอื่นทดแทนให 
แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกับ
เทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิ
ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น 
แตทัง้นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษทัฯ กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงิน
มดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน 

 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเดี่ยวคาบรกิารดงันี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารดุ 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 

2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทานั้น**  
 และตองไมใชสติก๊เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนงัสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรอื Re-

Entry ดวยตนเองเทานัน้กอนการสงเอกสารยืน่วีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน

เอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบตัรตัวจรงิ, สําเนาสูติบตัรและ

สูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิา มารดา ตองแนบหนงัสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาตทิี่ตดิตอไดในกรณฉีุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของ



 

 

ญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงบั
การออกวีซา เลมที่มปีญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทสุมตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดงันั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษทัทวัร อยางนอย 5-7 วันทาํการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบยีบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทตู และบางครัง้บริษทัทวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบกฎ
กตกิา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดนิทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เนือ่งจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษิัทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรบั
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน้
หลังขาวเทานั้น] 
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 ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทบัรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงัตอไปนี ้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรปูยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสตกิเกอร หรือรปูที่พริ้นซจากคอมพวิเตอร 
 
 

 [ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยโุรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรยี 
เบลเย่ียม สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ีไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย ลกัเซมเบริก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส 
สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 



 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์เกบ็คาภาษีนํ้ามันเพิม่ตามความเปน
จริง  



 

 

**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
................................................................... 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทาน 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) 


