
 

 

รหัสทัวร B2B2000449 

ทัวรจีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน (MU) 

ภูเขาหิมะมังกรหยก- โชวจางอวี้โหมว - ไป�สุยเหอ(หุบเขาสีนํ้าเงิน) - สวนนํ้าตกคุนหมงิ  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU2584 : 
07.50-11.40)-ตาหลี-่เมืองโบราณตาหลี่ 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ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 คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี ่(ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผาไป� ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล โดย
มีชนกลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “หนนัเจา” หรือ
อาณาจักรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป�ไดเขามาสถาปนา
อาณาจักรตาหล่ี (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหล่ีก็ถกู 
กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารย

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU2584 : 07.50-11.40)-ตาหล่ี-

เมืองโบราณตาหลี ่
วันที่ 2. ผานชมทะเลสาบเออไห-ผานชมเจดียสามองค-ตาหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดํา-รานสาหรายเกลียว

ทอง-เมืองโบราณลี่เจียง 
วันที่ 3. ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-ไป�สุยเหอ(หุบเขาสีนํ้าเงิน)(รวมรถ

แบตเตอรี่)-ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-(MU5924 : 20.30-
21.30) 

วันที่ 4. วัดหยวนทง-รานผาไหม-สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานบัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู-ประตูมาทองไก
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50) 

 



 

 

 ธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง ชมเมืองโบราณแหงตาห
ลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไทเหออันเปนนครหลวงของ
อาณาจักรโบราณนานเจาชมซากเมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณพรอมชมหลัก
ศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธระหวางชาวนานเจากับราชวงศถัง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
      ที่พัก REGENT HOTEL OR SAME  

วันที่ 2 
ผานชมทะเลสาบเออไห-ผานชมเจดียสามองค-ตาหลี่-ลี่เจียง-สระมังกร
ดํา-รานสาหรายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  นําทานเดินทางผานชม ทะเลสาบเออไห(ERHAI LAKE)เพื่อชมความงาม

ของทะเลสาบทะเลสาบเออไหตั้งอยูบนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตก
เฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเล มีความยาวจากริมฝم�งทิศเหนือจรดทิศใต 40 กิโลเมตร และจาก
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตาราง
กิโลเมตร จึงเปนทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญเปนอันดับสองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญลักษณ
ของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ตั้งอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสี
ขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสรางขึ้นในสมัย
ราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค 
สรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับ
ความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมีอายุกวา 1,000 ป และไดมีการ
บูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-
10 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย เดินทางสูเมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30 
– 3 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของ
ชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากนั้นยังมี
อักษรภาพอันเปนเอกลักษณอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เขาชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูท่ีทางชานเมือง
ดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนท่ีนั่นยังเปนบอนํ้าธรรมดาอยูมาวันหนึ่ง
มีชาวบานเห็นมงักรดําโผลขึ้นมาจากบอนํ้าแหงนั้น ชาวนาซมีีความเชื่อเรื่อง
มังกรอยูแลว จึงตั้งชือ่บอนํ้านั่นวา บอนํ้ามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปน
สวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีน สองขางทาง
มีตนเกาลัดขึ้นเตม็มีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมกีารจัดแบงสวน
อยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มีสะพานหินออนกั้น นํ้าในบอผุด
ขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตานํ้า จากนั้นชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืช
ใตนํ้าลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน 
อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากนั้นนําทานชม เมอืงโบราณลี่
เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง ซึ่งเปนเมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตน
ราชวงศถัง มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการโอบ
ลอมดวยสายนํ้านอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดํา พื้นท่ีตั้งของเมืองโบราณ
แหงนี้มีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคงความงาม
ในอดีตไวอยางสมบรูณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวรมิธารที่ยังคง
ปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํ้าที่ไหลผานเมืองแหงนี้ ดวของโลกโดยองคการ
ยูเนสโก นอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มกีารประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดวย 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที่ 3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-ไป�สุยเหอ(หุบเขาสีนํ้า
เงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-ลี่เจียง-คุนหมิง(MU5924 : 20.30-21.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 
 
 
 
 
 

นําทุกทานเดินทางสูภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลมุอยูตลอดทั้งป 
จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขา
หิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็น
และยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลกัษณะคลาย
มังกรกําลังเลื้อย สขีาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกบัหยกขาวที่ตัดกบัสีนํ้า
เงินของทองฟ�า คลายมังกรขาวบนฟากฟ�า จึงเปนที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกร
หยก นั่งเอง จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากบั



 

 

ชื่อกองโลก จางอวี้โหมว ไดเนรมติใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และ
บริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนกัแสดงกวา 600 ชีวติ แสง สี เสียง
การแตงกายตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของ
เมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกบัจางอี้โหมวผูกํากับ
ชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬา
โอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 เดินทางสู ไป�สุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (BLUE VALLEY)(รวม
รถแบตเตอรี่) หุบเขาที่อยูติดดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพ
สวยงามกับทะเลสาบสีฟ�าคราม นํ้าตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยก
เปนพื้นหลัง นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกร
หยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศนที่สวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมี
นํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรักที่มักจะ
มาถายภาพท่ีนาประทับใจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

20.30 น. อําลาเมืองลี่เจียง เดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดยเท่ียวบินที่ MU5924 
21.30 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง โดยสวัสดิภาพ นําทานเดินทางสูท่ีพัก 

ที่พัก LONGWAY HOTEL OR SAME 

วันที่ 4 
วัดหยวนทง-รานผาไหม-สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานบัวหิมะ-เมืองโบราณกวน
ตู-ประตูมาทองไกหยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 จากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูน
นานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
คุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้า
ขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัด
หยวนทงแหงนี้ แวะชม ผาไหม สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน  จากนั้นนําคณะเขาชม 
นําทานสู สวนนํ้าตก ตั้งอยูทางเหนือของคุนหมิง เปนสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองคุนหมิงซึ่งเปดเมื่อไมนานมานี้  ถือเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมและเปนที่
พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่ใช
เวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน ภายในประกอบไปดวยนํ้าตกใหญยักษนั้น ที่กวางถึง 



 

 

400 เมตร และมีความสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ที่สรางขึ้น
ดวยฝมือมนุษย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทา

เพ่ือสุขภาพผอนคลาย 
ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถัง
หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน  นําทานสูยานการคาของ เมือง
โบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟم�นฟูใหเปนแหลงการคา แหลง
ซอปปم�ง เส้ือผา อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิ
งทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 
ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน 
สมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และ
ดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวน
ตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ 
แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นใหทานอิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตู
มาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จี จนเปนที่มาของ
ชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัย
ราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้ เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีน
และตางประเทศ รวมทั้ งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม 
รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 

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

  



 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการ
ท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยวบางรายการและในกรณีที�มีจาํนวน

ผู้โดยสารไม่ถึง �� ทา่นไมม่ีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

อัตราค่าบริการ : คนุหมิง ลี�เจยีง(บินภายใน) ภูเขาหมิะมังกรหยก 4 วนั 3 คืน  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว
เครื�องบนิ 
ท่านละ 

วนัที� �� ก.พ. – �� มี.ค. �� 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัที� ��-�� มี.ค. �� 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัที� ��-�� มี.ค. �� 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง� ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ �,���.- ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบิน รวมวซี่ากรุ๊ป 

 

ราคานี�ไม่รวมค่าวีซ่าเดี�ยว ทา่นละ �,��� บาท 
ราคานี�ไมร่วมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ�นและคนขับรถ รวม ��� หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกลา่วขอสงวนเฉพาะผู้ที�ถือหนังสอืเดินทางไทยเท่านั�น 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั�ง ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 เงื�อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครั�ง เพื�อเช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั�งไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 

3.  การชาํระค่าบรกิาร 

     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ ��,���.- บาท  

     �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ ��-�� วนัก่อนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 

    �.� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 

    �.� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง �� วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 

    �.� แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บคา้ใชจ้่ายทั�งหมด 

    �.� ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวรท์ั�งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที�ยวบินนั�นๆก 
รณีคณะ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ �นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1.  ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 

2.  ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

3.  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ



 

 

6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ�มเติมกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิัทได ้** 

 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีนํ�ามนั  

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่าจีน(� วนัทาํการ) ท่านละ �,��� บาท 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินกาํหนด ท่านละ � ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนเกิน

นํ�าหนกัตามสายการบินกาํหนด 

4. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. ค่าทาํใบอนญุาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ�นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจและ

ความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหต ุ
1. บรษิัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รบัผิดชอบ

ค่าบรกิารที�ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี �เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคา

ตั�วเครื�องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บรษิัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการ

ทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั�นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ กาํกบัเท่านั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ �น แต่ทั�งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�

อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี �โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิเช่นนั�น

ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั�งสิ �น  

11. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น และทางบริษัทจะเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

 

 

 

 

 



 

 

สาํหรับผู้ที�มีความประสงคต์้องการขอยื�นวีซ่าเดี�ยว 
เอกสารในการยื�นวีซ่าจีนสาํหรับผู้ที�ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวีซ่าเดี�ยวค่าบรกิารดงันี � ** 

- ยื�นธรรมดา � วนัทาํการ 1,800 บาท  

- ยื�นด่วน � วนัทาํการ 2,925 บาท  

1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากว่า � เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ชาํรุด 

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย � หนา้เต็ม   

 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี �.� X � นิ �ว ถ่ายไม่เกิน � เดือน � ใบ **พื �นหลงัขาวเท่านั�น**  

 และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสื �อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  � เดือน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้รวมถึงใบหทูั�ง  � ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา 

3. สาํหรบัผูท้ี�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการ

สง่เอกสารยื�นวีซ่า 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �� ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, สาํเนาสูติบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที�เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 

 ขอ้มูลจริงเกี�ยวกับสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให้

ขอ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที�มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์

อย่างนอ้ย �-� วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ

เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทตู และบางครั�งบรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบ 



 

 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบัตรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย � อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานใน

ประเทศไทยเท่านั�น 

 - หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ�ม �,��� บาท  

2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  �,��� บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั�ง) 

- เอกสารที�ตอ้งเตรียม   

�.พาสปอรต์ ที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ�ากว่า � เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก

อย่างนอ้ย � หนา้เต็ม   

�.รูปถ่ายสีขนาด �.� X � นิ �ว จาํนวน � ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน [พื �นหลงัขาวเท่านั�น] 

และตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ �นจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสื �อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื �อยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   � เดือน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ �มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้รวมถึงใบหทูั�ง  �ขา้ง 

- ไม่สว่มเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการทาํงาน  

4. หนงัสือว่าจา้งในการทาํงาน  

5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั � เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที�แปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี� 

1. ชื�อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกว่า � เดือนมาใช ้

3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 

4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที�พริ �นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 



 

 

 [ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ �� ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซา่โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มีการปรบัราคาสงูขึ �น ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีนํ�ามนัขึ �นในอนาคต 

ซึ�งทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ  



 

 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี�** 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที�อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

........................................................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 

โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 

ที�อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

....................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 

โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 

ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 

ตาํแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 

ที�อยู่สถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

......................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(สาํคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 

ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 

เมื�อวนัที�............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที�............ เดือน.......................ปี................................................................... 

รายชื�อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 

RELATION.................................................................................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 

RELATION.................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ    

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํใหท้า่น

เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี �เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ที�นี �  (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


