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PHUKET KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 วัน 3 คืน 

 เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 2562  

 

 

 

 

ราคาเพียง 17,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  ภเูก็ต (สนามบนินานาชาตภิเูก็ต) - คนุหมงิ (สนามบนิคนุหมิงฉางสุ่ย) ( MU5094 : 04.30-07.55) - สวนน า้ตกคนุหมิง - ต้าหล่ี - เมือง
โบราณต้าหล่ี 

วนัท่ี 2. วดัเจ้าแมก่วนอิม - ผา่นชมเจดีย์สามองค์ - ล่ีเจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณล่ีเจียง 
วนัท่ี 3   ภเูขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG - อทุยานน า้หยก - สระน า้มงักรด า 
วนัท่ี 4.  คนุหมงิ - ประตมู้าทองไก่หยก - วดัหยวนทง - ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม - คนุหมงิ (สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) 
วนัท่ี 5.  คนุหมงิ (สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) - ภเูก็ต (สนามบนินานาชาตภิเูก็ต) ( MU5093 : 01.20-03.30) 
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วันที่ 1 
ภูเก็ต (สนามบินนานาชาติภูเก็ต) - คุนหมิง (สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) ( MU5094 
: 04.30-07.55) - สวนน า้ตกคุนหมิง - ต้าหล่ี - เมืองโบราณต้าหล่ี 

01.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนินานาชาติภูเก็ต อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาเตอร์สายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

04.30 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง โดยเท่ียวบนิท่ี MU5094 
07.55 น. เดนิทางถึ สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย นครคุนหมิง  เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้าน

คน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน า้ทะเลประมาณ 2 ,000 
เมตร คนุหมงิได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลเิพราะมีภมูอิากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งท่ี
มีเสน่ห์ดงึดดูนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาตท่ีิสวยงาม ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  

 น าท่านสู่ สวนน า้ตก ตัง้อยู่ทางเหนือของคนุหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคนุหมิงซึ่งเปิดเม่ือไม่นานมานี ้ ถือเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคนุหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใช้เวลา
สร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน า้ตกใหญ่ยักษ์นัน้  ท่ีกว้างถึง 400 เมตร และมีความสงูกว่า 12.5 เมตร และ
ทะเลสาบ 2 แห่ง ท่ีสร้างขึน้ด้วยฝีมือมนษุย์ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 
 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของจีนในมณฑลยนูนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภเูขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมีชนกลุ่ม
น้อยอาศยัอยู่ร่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้า
มาสถาปนาอาณาจกัรต้าหล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหล่ีก็ถูก กุบไลข่าน ผู้ เป็นจักรพรรดิชาวมอง
โกลพชิิตลง แตก่็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหล่ีถึงล่ีเจียง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่2 
วดัเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - ล่ีเจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - 
เมืองโบราณล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามต านานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บน
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หลงัเพ่ือให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวัย
หนุ่มสาวจะต้องมีพละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู้  จึงไมไ่ด้ท าการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลบัไปชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งนี ้
ขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นวดัท่ีมีประตมิากรรมเย่ียมยอดแห่งหนึ่งในต้าหล่ี น าท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3 อง อันเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองต้าล่ีท่ีโดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมี
ความสงูถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ถังจึงมีลกัษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้าง
เพิม่เตมิทีหลงัในสมยัราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงท่ีพทุธศาสนาก าลงัได้รับความนิยมสงูสดุ ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุ
กวา่ 1,000 ปี และได้มีการบรูณะเจดีย์เหลา่นีใ้นช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวตัถจุากศตวรรษท่ี 7-10 กว่า 600 ชิน้ ใน
องค์เจดีย์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดนิทางสู ่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาประมาณ 2.30 – 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นท่ีอยู่

ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่น การมีโครงสร้างทางสงัคมแบบ
สตรีเป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยงัมีอกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย  

 จากนัน้ชมสนิค้า ร้านสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น า้ล า้คณุค่าอาหารเสริมเพ่ือสขุภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน 
อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า 
จากนัน้น าท่านชม เมืองโบราณล่ีเจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีสร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถัง มี
ประวตัยิาวนานกว่า 1,300 ปี ตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรด า พืน้ท่ีตัง้
ของเมืองโบราณแห่งนีมี้รูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น 
อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลวิริมธารท่ียงัคงปลวิไปมาตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผ่านเมืองแห่งนี ้ด้วของโลกโดยองค์การ
ยเูนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกด้วย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก  โรงแรม  TIANRUI SUNSHINE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 
ภูเขาหิมะมงักรหยก(นัง่กระเช้าใหญ่) - IMPRESSOIN LIJIANG - อทุยานน า้
หยก - สระน า้มงักรด า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
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 น าคณะโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึน้สูบ่ริเวณจดุชมววิเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตรให้ท่านได้

สมัผสัความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานท่ีมีอายุกว่าพนัปีเทือกเขานีห้ากมองดแูล้ว
ลกัษณะคล้ายมงักรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขา  

 

 
 จากนัน้ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อนัยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากับช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมงักรหยก

เป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่า
เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอีโ้หมวผู้
ก ากับชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลกล่าสุดได้ฝากผลงานไห้กับพิธีเปิด -ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสร้างความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 
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 หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิเปล่ียนเป็นโชว์ล่ีสุย่จินซาแทน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าและไมมี่การคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 เดนิทางสู ่อุทยานน า้หยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาติผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซึมมาจากการละลายของน า้แข็งบนภูเขาหิมะมงักร
หยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตสูวรรค์ซึ่งมีรูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้
ข้างขวาเป็นพอ่ข้างซ้ายเป็นแมแ่ละน า้ตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกช่ือว่ามงักรออกถ า้ชัน้ท่ีสองช่ือ
วา่มงักรเลน่น า้ชัน้ท่ีสามช่ือวา่มงักรโบยบนิและยงัมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบชูาของคนในพืน้ท่ีมีอายุมากกว่า 500 ปีเข้า  

 

 
 ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเม่ือหลายร้อยปีก่อนท่ีนั่นยัง

เป็นบอ่น า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมงักรด าโผลข่ึน้มาจากบอ่น า้แห่งนัน้ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยู่แล้ว จึงตัง้
ช่ือบอ่น า้นัน่วา่ บอ่น า้มงักรด า ปัจจุบนัได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีน
สองข้างทางมีต้นเกาลดัขึน้เตม็มีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจดัแบง่สว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบ่อน า้
นอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบอ่ผดุขึน้มาจากใต้ดนิในลกัษณะเป็นตาน า้ จากนัน้คณะเดนิทางกลบัสูเ่มืองต้าหล่ี 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  YU HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
คนุหมิง - ประตมู้าทองไก่หยก - วดัหยวนทง - ร้านบวัหิมะ-ร้านผ้าไหม - คุนหมิง 
(สนามบนิคนุหมิงฉางสุ่ย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 อิสระช้อปปิง้ท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ เมืองคนุหมงิ ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและ

ปีจี้ จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งนี ้โดยซุ้ มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนย่าน
การค้าแห่งนี ้เป็นแหล่งเสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและต่างประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดับ อัญมณีชัน้เย่ียม ร้านเคร่ืองดื่ม 
ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขายของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 น าคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง

พระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มี
สะพานข้ามไปสูศ่าลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)
ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไปประดษิฐานไว้ณท่ีวดัหยวนทงแห่งนี ้ 
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 น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพผ่อนคลายความ

เม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดียวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศ
ในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน   แวะชมผ้าไหมสนิค้าท่ีมีช่ือเสียงของจีน 

ค ่า ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย 

วันที่ 5 
คนุหมิง (สนามบนิคนุหมิงฉางสุ่ย) - ภเูก็ต (สนามบนินานาชาติภเูก็ต) 
 ( MU5093 : 01.20-03.30) 

01.20 น. อ าลา นครคุนหมิง เดนิทางกลบัภเูก็ต โดยเท่ียวบนิท่ี MU5093 
03.30 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตภูิเก็ต เมือง ภเูก็ตโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ : PHUKET -KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 วัน 3 คืน  โดย สายการบนิไชน่า อีสเทร์ินแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 14-18  ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 10,400 
วนัท่ี 11-15 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 10,400 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
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6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 3 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ ท่ีท างาน ญาติท่ีติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับร้านท่ี
แปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


