
  1 คนุหมิง แชงกรล่ีา(บนิภายใน) วงัโปตาลากงนอ้ย  ลี่เจียง(บินภายใน)  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์       [GQ1KMG-MU004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

วงัโปตาลากงนอ้ย(วดัลามะซงจา้นหลงิ) |  หบุเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน(รวมกระเชา้)| ภเูขาหิมะมงักร
หยก(รวมกระเชา้ใหญ่) | โชวจ์างอวีโ้หมว | ไป๋สุย่เหอ(หบุเขาสีน า้เงิน) |   บนิภายใน 2 ขา   

 
 

 

  

 

 

คุนหมงิ แชงกรีล่า(บนิภายใน) วังโปตาลากงน้อย  ลีเ่จยีง(บนิภายใน)   

4 วัน 3 คนื  

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มนีาคม 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 17,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-คนุหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีล่า(สนามบินตี๋ชิง แชงกรีล่า)(MU5935 : 
14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีลา่ 

วนัท่ี 2.  วดัลามะซงจา้นหลงิ-หบุเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน(รวมกระเชา้)-แชงกรีล่า-ล่ีเจียง-เมืองโบราณล่ีเจียง 
วนัท่ี 3.  ภเูขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอวีโ้หมว-ไป๋สุย่เหอ(หบุเขาสีน า้เงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-สระมงักรด า-รา้นสาหร่ายเกลียวทอง 
วนัท่ี 4.  ล่ีเจียง(สนามบนิล่ีเจียงซานย่ี)-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่)(MU5922 :12.35-13.35)-รา้นบวัหิมะ-วดัหยวนทง-รา้นผา้ไหม-ประตมูา้ทองไก่

หยก-คนุหมงิ(สนามบนิฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(MU2583:23.00-00.50) 

 
 



  2 คนุหมิง แชงกรล่ีา(บนิภายใน) วงัโปตาลากงนอ้ย  ลี่เจียง(บินภายใน)  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์       [GQ1KMG-MU004] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)
(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีล่า(สนามบินตี๋ชิงแชงกรีล่า) 
(MU5935 : 14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีล่า 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์P ประต ู7 หรือเคา้นเ์ตอร ์ U  ประต ู9  
สายการบนิไชน่าอีสเทิรน์ (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

07.50 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง โดยเท่ียวบนิท่ี MU2584 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงูเหนือ
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมงิไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดใูบไมผ้ลิเพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอด
ทัง้ปี ไมร่อ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ สิ่งท่ีมีเสน่หด์ึงดดูนักท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง น าท่านตอ่เครื่อง เพ่ือเดนิทางสูเ่มืองแชงกรีลา่ 

14.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองแชงกรีล่า โดยเท่ียวบนิท่ี MU5935 
15.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิตีช๋งิแชงกรีล่า   

 น าท่านชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชมุชนเมืองโบราณทิเบตซึ่ง
เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมืองและรา้นขายสนิคา้ท่ีระลกึมากมาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

      ทีพั่ก YUNDING JINXI HOTEL OR SAME  

วันที ่2 
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทรส์ีน า้เงนิ(รวมกระเช้า)-แชงกรี
ล่า-ลี่เจยีง-เมืองโบราณลี่เจยีง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

  เท่ียวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บรเิวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรา้งขึน้ใน
ปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึน้ในสมัยการ



  3 คนุหมิง แชงกรล่ีา(บนิภายใน) วงัโปตาลากงนอ้ย  ลี่เจียง(บินภายใน)  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์       [GQ1KMG-MU004] 

 

ปกครองของดะไลลามะองคท่ี์ 5 ซึ่งใกลเ้คียงกับสมยัอยุธยาตอนตน้ในช่วงศตวรรษท่ี 17 สมยัจักรพรรดิคงัซีแห่ง
ราชวงศช์ิงไดมี้การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสรา้งของวดัแห่งนีส้รา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมือง
ลาซา(ทิเบต) ท่ีมีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบลอ้มไปดว้ยห้องพักส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้ังมี
โบราณวตัถอีุกมากมายรวมทัง้รูปป้ันทองสมัฤทธิท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสดุ  

 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขาพระจันทรสี์น ้าเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสงูกว่า 4,500 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 

ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายตอ่กนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหบุเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามมาก ไดร้บัการขนาน

นามวา่เป็น สวรรคบ์นดิน สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารนั่งกระเชา้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ 

ศนูยท์่องเท่ียว หบุเขาพระจนัทรสี์น า้เงิน และเปล่ียนกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสดุของ หุบเขาพระจันทรสี์น า้เงิน เป็น

จดุชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้มัผสักับหิมะท่ีปกคลมุยอดเขาอย่างเต็มท่ี และช่ืนชมกับทิวทัศน ์อันสวยงาม

บนยอดเขา ท่ีมีหิมะปกคลมุเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองล่ีเจยีง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามเป็นถิ่น

ท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุม่นอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสรา้งทาง



  4 คนุหมิง แชงกรล่ีา(บนิภายใน) วงัโปตาลากงนอ้ย  ลี่เจียง(บินภายใน)  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์       [GQ1KMG-MU004] 

 

 

 

 

สงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณอี์กดว้ย จากนัน้น าท่านชม เมืองโบราณล่ี

เจยีง หรือเมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีสรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์งั มีประวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปี 

ตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรด า พืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแห่งนี ้

มีรูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมกึจีน ในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบรูณ ์เช่น อาคารไมแ้บบ

จีนโบราณ ตน้หลวิรมิธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแห่งนี ้ ดว้ของโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  

ทีพั่ก JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที ่3 ภูเขาหมิะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชวจ์างอวีโ้หมว-ไป๋สุ่ยเหอ(หุบ

เขาสีน า้เงนิ)(รวมรถแบตเตอรี่)-สระมังกรด า-ร้านสาหร่ายเกลียว

ทอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 
 น าทกุท่านเดนิทางสูภู่เขาหมิะมังกรหยก ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภเูขาสงูท่ีตัง้



  5 คนุหมิง แชงกรล่ีา(บนิภายใน) วงัโปตาลากงนอ้ย  ลี่เจียง(บินภายใน)  4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์       [GQ1KMG-MU004] 

 

 

 

 

 

 

 

ตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟา้(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สู่บรเิวณจดุชมววิ 

บนเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภเูขาแห่งนี ้และ

เม่ือมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลือ้ย สีขาวของหิมะท่ีปกคลมุอยู่นัน้ดรูาวกบัหยกขาวท่ี

ตดักบัสีน า้เงินของทอ้งฟา้ คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นท่ีมาของช่ือ ภเูขาหิมะมงักรหยก นั่งเอง จากนัน้ชม 

IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหิมะมงักรหยกเป็น

ฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแตง่กายตระการตา 

เลา่เร่ืองราวชีวติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าตา่งๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเรจ็ของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บั

จางอีโ้หมวผูก้  ากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลกท่ีลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพธีิเปิด-ปิดกีฬาโอลมิปิก(BEIJING 

2008) ท่ีสรา้งความประทับใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 

 หมายเหต ุ: ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักล่าวทางโชวง์ดการแสดง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนเป็นโชวล่ี์สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มีการคืนค่าใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สิน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 เดนิทางสู ่ไป๋สุ่ยเหอ หรือทีเ่รียกว่า หุบเขาสีน ้าเงนิ (BLUE VALLEY)(รวมรถแบตเตอรี่) หบุเขาท่ีอยู่ติดดา้นหลงั

ของภเูขาหิมะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงามกบัทะเลสาบสีฟา้คราม น า้ตกหินปนูขนาดเล็กและภูเขาหิมะมงักรหยก

เป็นพืน้หลงั น า้ท่ีไหลผ่านหุบเขานีค้ือน า้ท่ีละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เน่ืองจากจุดนีมี้ทิวทัศน์ท่ี

สวยงามท่ีมีฉากหลงัคือภเูขาหิมะมงักรหยกมีน า้ตกและแมน่ า้กึ่งทะเลสาบจึงเป็นท่ีนิยมของศิลปินนักวาดภาพและ

คูร่กัท่ีมกัจะมาถ่ายภาพท่ีน่าประทบัใจ เขา้ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ท่ีทางชาน

เมืองดา้นเหนือเล่ากันว่าเม่ือหลายรอ้ยปีก่อนท่ีนั่นยังเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่

ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนั้น ชาวนาซีมีความเช่ือเรื่องมังกรอยู่แลว้ จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มังกรด า ปัจจุบนัได้

ปรบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม จดัสรา้งสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีน สองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมี

เนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมี้การจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหิน
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อ่อนกัน้ น า้ในบอ่ผดุขึน้มาจากใตด้นิในลกัษณะเป็นตาน า้ จากนัน้ชมสนิคา้สาหร่ายเกลียวทอง พืชใตน้ า้ล  า้คณุค่า

อาหารเสรมิเพ่ือสขุภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นบัไมถ่ว้น อาทิ อาหารเสรมิ ครีมสาหรา่ยพอกหนา้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   

ทีพั่ก JINDAO HOTEL OR SAME 

วันที ่4 

ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี่)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU5922 
:12.35-13.35)-ร้านบัวหมิะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-ประตูม้าทองไก่
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(MU2583:23.00-00.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

12.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง โดยเท่ียวบนิท่ี MU5922 
13.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 ท่านเดนิทางสู ่ร้านบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผอ่นคลาย 
ความเม่ือยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรูจ้ักกันดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น   

 

 
 จากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็น

อารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนุหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมี

สระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐาน

พระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทนน์ายกรฐัมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอ้ัญเชิญไป
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

อัตราค่าบริการ : คุนหมิง แชงกรีล่า(บนิภายใน) วงัโปตาลากงน้อย  ล่ีเจยีง(บนิภายใน) 4 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 26-29 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 08-11 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

วนัท่ี 23-26 มี.ค. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- ไม่รบัจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีากรุ๊ป 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

ประดษิฐานไว ้ณ ท่ีวดัหยวนทงแห่งนี ้แวะชม ผ้าไหม สนิคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีน  จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ้งท่ีถนน

ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมงิ ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหมา่และป้ีจี จนเป็น

ท่ีมาของช่ือถนนแห่งนี ้โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้

แห่งนี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจีนและตา่งประเทศ รวมทัง้เครื่องประดบั อัญมณีชัน้เย่ียม รา้นเครื่องดื่ม 

รา้นอาหารพืน้เมือง และรา้นขายของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิง่อ  านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.00 น. อ าลาเมืองคนุหมงิ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี MU2853 

00.50 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทัวร ์หากเกิด
ความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด

เน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆก 
รณีคณะ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
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6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีน(4 วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหัวหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่

ดลุพินิจและความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้
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2. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่
สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่ง
บนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ี
จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบริการ
นัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
และทางบรษิัทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/คน/วนั 

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
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- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจ้ง เขา้ -ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบัตรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็ก

ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ี

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ให้
บรษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่
ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่า
ในรายละเอียด / ผูใ้ช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
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10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาต

การท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา
เขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบั

รา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
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 [ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
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