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IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คนื 

เดนิทาง กุมภาพนัธ-์เมษายน 2563  

เร่ิมต้นเพียง 18,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-ตา้หล่ี(TG612 : 10.55-14.05) 
วนัท่ี 2.  หมูบ่า้นซีโจว-ผา่นชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วดัเจา้แมก่วนอิม-ตา้หล่ี-ล่ีเจียง-สระมงักรด า-เมืองโบราณล่ีเจียง 
วนัท่ี 3.  ภเูขาหิมะมงักรหยก(นั่งกระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอวีโ้หมว-อทุยานน า้หยก-รา้นสาหรา่ยเกลียวทอง-ตา้หล่ี 
วนัท่ี 4.  ตา้หล่ี - คนุหมงิ-รา้นยางพารา-ต าหนกัทองจินเตีย้น- รา้นหยก-อิสระชอ้ปปิง้ 
วนัท่ี 5.  รา้นบวัหิมะ-รา้นผา้ไหม-วดัหยวนทง-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG613 : 15.20-16.35) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-
ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05) 

07.30 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย (TG) 
โดยมีเจ้าหนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

10.55 น. ออกเดินทางสู ่นครคุนหมงิ(สนามบนิฉางสุ่ย) โดยเท่ียวบินท่ี TG 612 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิเพราะมีภูมิอากาศท่ี
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ สิ่งท่ีมีเสน่หด์ึงดูดนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ี
สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5 
ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล โดยมีชนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่
รว่มกนักวา่ 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาว
ไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลี่ก็ถูก กุบไล
ขา่น ผูเ้ป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงัคงเหลือรอ่งรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทาง
จากตา้หลี่ถึงลี่เจียง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

      ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่2 
หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่
เจยีง-สระมังกรด า-เมืองโบราณลี่เจยีง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นสู ่หมู่บ้านซีโจว หรอื “สี่โจว” เป็นหมู่บา้นของชาวไป๋ ใหท้่านไดส้มัผสักับวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้

เห็นบา้นเรอืนและความเป็นอยู่ของชาวไป๋ น าท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE)

เพื่อชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเอ๋อไหต่ัง้อยูบ่นท่ีราบสงูในมณฑลยูนนานทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของสาธารณรฐัประชาชนจีนท่ีระดบัความสงู 1,972 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีความยาวจากริมฝ่ังทิศ
เหนือจรดทิศใต ้40 กิโลเมตร และจากทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 
250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนท่ีราบสงูท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองในสาธารณรฐัประชาชนจีน เขา้
ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามต านานเลา่วา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหิน
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ใหญ่ไวบ้นหลงัเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายัง
แข็งแรงถึงเพียงนี ้ถา้เป็นคนวยัหนุม่สาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู ้จึงไม่ไดท้  าการเขา้โจมตี
เมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสรา้งวดัแห่งนีข้ึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยม
ยอดแหง่หนึ่งในตา้หลี่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสูเ่มืองล่ีเจียง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงามเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมเช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็น

เอกลกัษณอี์กดว้ย เขา้ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองดา้น

เหนือเลา่กันว่าเม่ือหลายรอ้ยปีก่อนท่ีนั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมังกรด าโผล่

ขึน้มาจากบ่อน า้แห่งนัน้ ชาวนาซีมีความเช่ือเรื่องมังกรอยู่แลว้ จึงตัง้ช่ือบ่อน า้นั่นว่า บ่อน า้มังกรด า 

ปัจจุบนัไดป้รบัปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม จัดสรา้งสะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีน สองขา้ง

ทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็มมีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมี้การจดัแบง่สว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้

ใน และบ่อน า้นอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น า้ในบ่อผุดขึน้มาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตาน า้ จากนัน้น า

ทา่นชม เมืองโบราณล่ีเจียง หรอืเมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีสรา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศ์

ถงั มีประวติัยาวนานกว่า 1,300 ปี ตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ท่ีไหลมา

จากสระมงักรด า พืน้ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแหง่นีมี้รูปรา่งลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณ
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ยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ ์เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมา

ตามสายลม ล  าธารน า้ท่ีไหลผา่นเมืองแหง่นี ้ดว้ของโลกโดยองคก์ารยเูนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคืนก็มีการ

ประดบัไฟแสงสงีดงามอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน ้า
หยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 น าทกุทา่นเดินทางสูภ่เูขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสงู
ท่ีตัง้ตระหงา่น ซึ่งมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สู่
บรเิวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและ
ยิ่งใหญ่ของภเูขาแห่งนี ้และเม่ือมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมังกรก าลงัเลือ้ย สีขาวของ
หิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ดรูาวกบัหยกขาวท่ีตดักบัสนี  า้เงินของทอ้งฟา้ คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟา้ จึงเป็นท่ีมา
ของช่ือ ภเูขาหิมะมงักรหยก นั่งเอง จากนัน้ชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์ันยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากับช่ือ
กอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมิตใหภ้เูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทีการแสดง 
โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาว
เผา่ตา่งๆ ของเมืองลี่เจียงความส าเรจ็ของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้ับจางอีโ้หมวผูก้  ากับชาวจีนท่ีมี
ช่ือเสยีงในระดบัโลกท่ีลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสรา้งความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 
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 หมายเหตุ : ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักลา่วทางโชวง์ดการ

แสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเป็นโชวล์ี่สุย่จินซาแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไม่มี

การคืนคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 เดินทางสู ่อุทยานน ้าหยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซมึมาจากการละลายของน า้แข็ง

บนภเูขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบดว้ย

ประตสูวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมงักรท่ีไหลหลั่งไปตาม

ไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือวา่มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามังกรโบยบิน 

และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบูชาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี จากนัน้ชมสินคา้สาหร่าย

เกลียวทอง พืชใตน้  า้ล  า้คณุคา่อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูน่บัไม่ถว้น อาทิ อาหาร

เสรมิ ครมีสาหรา่ยพอกหนา้ จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองต้าหล่ี (ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา -ต าหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-
อิสระช้อปป้ิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 เดินทางกลบัสูคุ่นหมิง (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ใหท้่านไดช้มทศันียภาพท่ี

งดงาม ตลอดสองขา้งทาง  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  สกีุเ้ห็ด 

 น าจากนัน้แวะชม ร้านยางพารา  ใหท้่านไดเ้ลือกสินคา้เพื่อสขุภาพ อาทิ  หมอน ท่ีนอน  น าท่านชม

ความงามของ ต าหนักทองจินเตีย้น ในอดีตเคยเป็นท่ีพกัของอู๋ซนักุย้ “ขุนศึกผูข้ายชาติ” และนางงาม

เฉินหยวนหยวน เป็นต าหนกัท่ีมีฝาผนังและหลงัคาสรา้งดว้ยทองเหลืองถึง 380 ตนั จึงท าใหต้  าหนกัมี

ความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงไดช่ื้อว่า “ ต าหนกัทอง ” นับไดว้่าเป็นต าหนักท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน 

จากนัน้แวะชมหยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรอืผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสยีง จากนัน้ อิสระช้อปป้ิง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของ

ท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ที่พัก LONGWAY HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่5 ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิง
ฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG613 : 15.20-16.35) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทา่นเดินทางสู ่ร้านบัวหิมะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลาย 

ความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรูจ้ักกันดีในช่ือ “ครีม
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บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

แวะชมผ้าไหม สิน้คา้ท่ีมีช่ือเสยีงของจีนจากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่

ของมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคุนหมิงอายุ

เก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งรม่รื่นสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสูศ่าลา

แปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึ่ง

พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์นายกรฐัมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอ้ัญเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวัด

หยวนทงแหง่นี ้

 กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

15.20 น. อ าลาเมืองคนุหมิง เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG613 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกต้องของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

อัตราค่าบริการ : IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 
2-3 ทา่น 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 02-06 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 11,900.- 

วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.- 11,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า 4 วันท าการ 
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    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 าท่ีพกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆกรณีคณะออกเดิน 
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 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 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% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนัก

ตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ  สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดุลพินิจ

และความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- 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 าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อ

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูต
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ตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุม่
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า
ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(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 ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และตราเขา้ -
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 
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3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับ

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  ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

[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 สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต 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 (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
................................................................................. ....................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. .................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ ............................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.................... ...ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 


