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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่30 เม.ย. – 05 พ.ค. 62 38,888.- 

วนัที ่14-19 พ.ค. 6 2 38,888.- 

 

รำคำไมร่วมคำ่วซีำ่แบบกรุป๊ ทำ่นละ 1,000 บำท  
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

 

ดนิแดนสวรรค ์ ยำ่ตงิ แชงกรลีำ่(บนิภำยใน)  

6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชน่ำ่อสีเทริน์ (MU) 

รำคำเพยีง           38,888.- 
                        รายการทัวร ์+ ตั๋วครือ่งบนิ  

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ  

 ชมความงามของธรรมชาตแิละ ทะเลสาบสฟ้ีาใส ณ อทุยานยา่ตงิ  

 ชม 3 ภเูขาหมิะ แหง่พระโพธสิตัว ์ไดร้ับขนานนามวา่ THE LAST SHANGRI-LA ณ อทุยานยา่ตงิ 

 ชมวัดลามะ จ าลองมาจากพระราชวงัโปตาลากง แหง่ทเิบต 
 เทีย่วเชยีงกรลีา่ เมอืงแหง่ความฝัน 
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  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-

(MU5078/19.50-00.05) 
  ✈  

HUISHENG HOTEL  

OR SAME 

2 
คนุหมงิ-แชงกรลีา่(MU5939/08.25-09.55)-วัดลามะซงจา้นหลงิ-
ทะเลสาบนาพาไห-่เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

SNACK 

BOX 🍽 🍽 
TIANRUI SUNSHINE 

HOTEL OR SAME 

3 แชงกรลีา่-ชมววิระหวา่งทาง-ยา่ตงิ 🍽 🍽 🍽 
RIWA AIRPORT HOTEL 

OR SAME 

4 อทุยานยา่ตงิ(รวมรถประจ าอทุยาน+รถแบตเตอรี/่ไมร่วมขีม่า้) 🍽 🍽 🍽 
RIWA AIRPORT HOTEL 

OR SAME 

5 ยา่ตงิ-ชมววิระหวา่งทาง-แชงกรลีา่ 🍽 🍽 🍽 
TIANRUI SUNSHINE 

HOTEL OR SAME 

6 
แชงกรลีา่(MU5932/08.50-09.50)คนุหมงิ-(สนามบนิคนุหมงิ

ฉางสุย่) -กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู ิ)(MU741/13.15 -14.55) 🍽 ✈ 
 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนำมบนิคนุหมงิฉำงสุย่)-(MU5078/19.50-00.05) 

17.00 น. คุณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเขา้10 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชน่าอสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

19.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU5078 

00.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิ เมืองเอกและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน มี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงู

เหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมีภูมอิากาศที่

เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ ส ิง่ทีม่ีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาตทิี่

สวยงาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

พกัที ่
    HUISHENG HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 
คนุหมงิ-แชงกรลีำ่(MU5939/08.25-09.55)-วดัลำมะซงจำ้นหลงิ-ทะเลสำบนำพำไห-่เมอืง

โบรำณแชงกรลีำ่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ จดัเป็นแบบกลอ่ง 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงแชงกรลีา่ โดยเทีย่วบนิที ่MU5939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.55 น. เดนิทางสู ่ เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีา่”เขตปกครองตนเองชนชาตทิเิบต ตีช๋ ิง่ ซ ึง่อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจกัร

หยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงาม

ของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทศันียภาพทีง่ดงาม สถานที่

แห่งนี้จงึไดช้ือ่วา่“ดนิแดนแห่งความฝัน” เทีย่วชม วดัลำมะซงจำ้นหลนิ ตัง้อยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิง 

ห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กโิลเมตรสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ 

300 ปีมพีระลามะจ าพรรษาอยูก่ว่า 700 รปูสรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี ่ 5 ซึง่
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ใกลเ้คยีงกบัสมัยอยุธยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่ 17 สมัยจักรพรรดคิงัซแีห่งราชวงศช์งิไดม้กีารซอ่มแซม

ตอ่เตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวัดแห่งนี้สรา้งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่ี

หอประชมุหลกั 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกวา่ 100 หอ้งนอกจากนี้ยังมโีบราณวตัถอุกี

มากมายรวมทัง้รูปปั้นทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุเดนิทางตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบ

เขาทีม่ทีศันียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทาง

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพที่

เป็นเอกลกัษณ์อกีดว้ย 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชม ทุง่หญำ้นำพำไห ่ใหท้า่นชมทศันียภาพอันสวยงามของทวิทศันท์ุง่หญา้กวา้งใหญ่ทีม่ีฝูงจามรี 

ฝูงแพะ และดอกไมต้ามฤดูกาล สมัผัสอากาศทีแ่สนบรสิทุธ ์น าชมเมอืงโบรำณแชงกรลีำ่เป็นศูนยร์วม

ของวัฒนธรรมชาวทเิบตลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมืองและ

รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่  TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 แชงกรลีำ่-ชมววิระหวำ่งทำง-ยำ่ตงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ยำ่ตงิ(ใชเ้วลำประมำณ 5 ช ัว่โมง) เมอืงทีไ่ดร้ับการสมญานามว่า แชงกรีล่า่แห่ง

สดุทา้ย ระหว่าทางทานจะไดช้มทุง่หญา้ขนาดใหญ่ของดนิแดนทีร่าบสงูเสฉวน ระหว่างทางใหท้่านชมววิ

อันสวยงาม ทา่นไดจ้ะเห็นชาวทเิบตออกมาเลีย้งจามร ีและผ่านวัดแบบทเิบต ผ่านทุง่หญา้ ป่าเปลีย่นสทีีม่ี

ใหเ้ห็นระหว่างทางและววิทวิทศันข์องภเูขาหมิะอันสวยงามระหว่างตลอดเสน้ทาง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืง ยำ่ตงิ(ใชเ้วลำประมำณ 4 ช ัว่โมง) ใหท้า่นอสิระชมววิความงามของธรรมชาติ

ตลอดทาง 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
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  พกัที ่   RIWA AIRPORT HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 อทุยำนยำ่ตงิ(รวมรถประจ ำอทุยำน+รถแบตเตอรี/่ไมร่วมขีม่ำ้) 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สู ่อุทยำนย่ำตงิ (YADING  NATURE RESERVE) อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นทีก่ว่า 

1,344 ตร.กม.ทีร่ะดบัความสงูกว่า 4,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ภายในอุทยานมยีอดเขาศักดิส์ทิ ์3 ยอด 

หรือเรียกว่า ภูเขาหมิะ 3 พระโพธสิัตว์ ประกอบไปดว้ย ยอดเขำเซยีนหน่ำยยือ่ เปรียบเสมือน พระ

โพธสิตัวแ์ห่งความกรุณา ยอดเขำเซีย่โยโตเจยี เปรยีบเสมอืน เซยีนเทวดาผูส้งูสง่ ยอดเขำยำนมำ่ยห

ยง เปรยีบเสมอืน องคท์พิยเ์ทพพทิกัษ์ เป็นทีนั่บถอือย่างสงูของชาวทเิบต และไดร้ับสมญานามว่า "THE 

LAST SHANGRI-LA"   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย จากนัน้น าท่านชม ทุง่หญำ้ล ัว่หรง และป่าเปลีย่นส ีใหเ้วลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจ าอันงดงามทีด่นิ

แดนทีอ่ัศจรรยแ์ห่งนี้  ใหท้า่นอสิระถา่ยรูป สดูบรรยากาศบรสิทุธิ ์

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่   RIWA AIRPORT HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ยำ่ตงิ-ชมววิระหวำ่งทำง-แชงกรลีำ่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมืองลีเ่จียงและอาณาจักร

หยขีองเมืองหนงิหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงาม

ของป่าไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานที่

แห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า“ดนิแดนแห่งความฝัน”  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าท่านเดนิทางต่อกลับสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่าน
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ดนิแดนสวรรค ์ ยำ่ตงิ แชงกรลีำ่(บนิภำยใน6 วนั 5 คนื MU   (GO1DIG-MU001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ทำ่นละ 

 ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่30 เม.ย. -05 พ.ค. 62 38,888.- 38,888.- 38,888.- 6,000.- ไมร่บัจอย 

วนัที ่14-19 พ.ค. 62 38,888.- 38,888.- 38,888.- 6,000.- ไมร่บัจอย 

****  รำคำเด็กทำรก(อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 8,900.- 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีำ่ *** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่วซีำ่แบบกรุป๊ทำ่นละ 1,000 บำท*** 

 รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

*** หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมือลูกคา้ทุกท่านแชเ่ทา้), 

ไขมุ่ก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุก

ทา่นทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มี

การบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

พักผ่อน ชมววิความงามทัง้ 2 ฝ่ังตามอัธยาศยั 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่  TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME 

วนัที ่6 แชงกรลีำ่(MU5932/08.50-09.50)คนุหมงิ-(สนำมบนิคนุหมงิฉำงสุย่) -กรงุเทพฯ(สนำมบนิ

สวุรรณภมู ิ)(MU741/13.15 -14.55) 

เชำ้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม(หรอืเป็นแบบกลอ่ง) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.50 น.   อ าลาเมอืงแชงกรลีา่ เดนิทางกลบัสูน่ครคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU5932 

09.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และน าทา่นตอ่ไฟลท์ 

13.15 น.   อ าลานครคนุหมงิเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MU741 

14.55 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 

และในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่า

ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.    คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,000 บาท 

 วซีำ่แบบหมูค่ณะ ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใชส้ าเนา

หนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชดัเจน + รูปถา่ยเห็นใบหนา้ชดัเจนสแกนได ้และตอ้งสง่

เอกสารลว่งหนา้ 10 วันกอ่นเดนิทาง)  

        หมำยเหต ุหากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิหรอืระงับการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้ส ิน้ 

ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บเงนิเพ ิม่ ท่ำนละ 1,650 บำท 

พรอ้มเอกสารเพิม่เตมิเพือ่ท าการยืน่ค าขอวซีา่เดีย่วผ่านศนูยร์ับยืน่    
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        โปรดทราบ ผูท้ี่มีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 

ดงัตอ่ไปนี้ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้งยืน่วซีา่จนีแบบเดีย่ว

เทา่นัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 วันท าการ 

        1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิก ิสถาน 6.เตริ์กเมนิสถาน 7.

คาซคัสถาน 8.อริัก 9.อหิร่าน 10.อยีปิต ์11.ซาอุดอีาระเบีย 12.ซเีรีย 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรี

ลังกา 16.ลเิบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.

โซมาเลยี   

        กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันท ี

ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าวีซ่าไดทุ้ก

กรณี 

 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

2. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะส ิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทาง

บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับ

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต

ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทส์ุม่

ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบ

ลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออก

อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที่

แปลสถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่ีการปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน

อนาคต  

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ    
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


