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จาซีเต๋อเลอ เต้าเฉิง ย่าตงิ เต๋อชงิ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน  
 

เดนิทาง กนัยายน – พฤศจกิายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 33,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-คนุหมงิ(สนามบนิเฉิงตซูวงหลิว)-เฉิงต-ูซินตเูฉียว-สะพานหลตูิง้(8L812: 03.20-07.10) 
วนัท่ี 2.  ซินตเูฉียว-ย่าตงิ-ผา่นชมเขาไห่จ่ือ-ผา่นชมเขากระตา่ย 
วนัท่ี 3.  อทุยานย่าตงิ-ทุ้งหญ้าลัว่หยง-วดัชงกู่-ทะเลสาบไขม่กุ 
วนัท่ี 4.    ย่าตงิ-เตอ๋ชิง-ภเูขาเหมยล่ี-ชมววิพระอาทิตย์ตก 
วนัท่ี 5.   เตอ๋ชิง-แชงกรีลา่-วดัลามะซงจ้านหลงิ-เมืองโบราณแชงกรีลา่ 
วนัท่ี 6.  แชงกรีลา่(สนามบนิต๋ีชิง แชงกรีลา่)-คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (8L9850 : 09.05-10.10)(8L801 : 

18.30-19.45) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-เฉิง
ตู-ซินตูเฉียว-สะพานหลูติง้(8L812: 03.20-07.10) 

00.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตทูางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T สายการ
บนิลคักี ้แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

03.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเฉิงตู (สนามบนิซวงหลิว) โดยเที่ยวบนิที่ 8L812 
07.10 น. ถึง เมืองเฉิงตู (สนามบนิซวงหลิว) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมินใจกลางมณฑล มี

ภมูปิระเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูอิากาศท่ีเหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดรู้อน
ท่ีอบอุ่น ฤดหูนาวท่ีไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซินตูเฉียว (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ห่างจากเมืองคงัติง้

ไปทางทิศตะวนัตกระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ซินตเูฉียว กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเท่ียวส าคญั
แห่งหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยงามได้รับค าสมญานามว่า สวรรค์ของนักถ่ายภาพ ท่ีใฝ่ฝันจะไปเยือน
สกัครัง้หนึ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 ระหว่างทางน าท่านชม สะพานหลูติง้  สะพานโซ่เหล็กท่ีสร้างขึน้ใน ปี ค.ศ. 1705 ในช่วงจักรพรรดิคงัซีเรืองอ านาจ  

สะพานแห่งนีถื้อเป็นรอยตอ่ส าคญัระหวา่งเขตชาวฮัน่และเขตทิเบต สะพานมีความยาวกวา่ 103 เมตร กว้าง 3 เมตร ใช้
โซ่เหลก็สบิสามเส้นขงึกลางแมน่ า้ต้าตู้เหอ ท่ีหวัสะพานมีลายมือจกัรพรรดคิงัซีท่ีตัง้ช่ือวา่ สะพานหลตูิง้เฉียว สะพานแห่ง
นีถื้อเป็นสะพานแห่งประวตัศิาสตร์ของจีนเน่ืองจากประมาณปี ค.ศ. 1935 กองทัพแดงได้เดินทางถึงท่ีน่ีทหารกล้าแห่ง
กองทพัแดง 22 คนได้อาสาสกดักัน้ทหารก๊กมนิตัง๋ของเจียงไคเช็ค จึงท าให้กองทพัแดงของท่านเหมารอดจากวงล้อมของ
ทหารเจียงไคเช็คไปได้ หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางตอ่สู ่ซิงตเูฉียว น าท่านเดนิทางตอ่ สู ่เมืองซินตูเฉียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
      ที่พัก KANGQIAO JIARI HOTEL OR SAME  
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วันที่ 2 ซินตูเฉียว-ย่าตงิ-ผ่านชมเขาไห่จื่อ-ผ่านชมเขากระต่าย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองย่าตงิ(ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองท่ีได้รับการสมญานามว่า แชงกร่ีล่าแห่งสดุท้าย ระหว่า

ทางทานจะได้ชมทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของดนิแดนท่ีราบสงูเสฉวน ระหวา่งทางให้ท่านชมววิอนัสวยงาม ท่านได้จะเห็นชาว
ทิเบตออกมาเลีย้งจามรี และผา่นวดัแบบทิเบต ผา่นทุ่งหญ้า ป่าเปล่ียนสีท่ีมีให้เห็นระหว่างทางและวิวทิวทัศน์ของภูเขา
หิมะอนัสวยงามระหวา่งตลอดเส้นทาง (ต้นไม้-ดอกไม้ระหวา่งทางจะมีหรือไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถก าหนด
ได้) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ให้ท่านอิสระพกัผอ่น ชมววิระหวา่งทาง ระหวา่งทางท่านจะได้ชมวิวภูเขาทู้ จ่ือซาน(ภูเขากระต่าย) ภูเขาไห่จ่ือซาน

(เยี่ยหว่า) ภเูขาหิมะสีขาวโพลน ถือเป็นภเูขาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนี ้ตามสายถนนหลกัของเมืองนีจ้ะมีเจดีย์ทิเบต
ตัง้เรียงราย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชาวเมืองอาหล่ีถัง รวมทัง้การ์เซียปกคลุมภูเขาไท่จ่ือซาน ชมทุ่งหญ้าโปหว่าท่ี
สวยงาม  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL OR SAME 

วันที่ 3 อุทยานย่าตงิ-ทุ้งหญ้าล่ัวหยง-วัดชงกู่-ทะเลสาบไข่มุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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 เดนิทางเข้าสูอุ่ทยานย่าตงิ (YADING  NATURE RESERVE) อทุยานแห่งนีค้รอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 1,344 ตร.กม.ท่ีระดบั

ความสงูกว่า 4,000 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ภายในอุทยานมียอดเขาศักดิ์สิท์ 3 ยอด หรือเรียกว่า ภูเขาหิมะ 3 พระ
โพธิสตัว์ ประกอบไปด้วย ยอดเขาเซียนหน่ายย่ือ เปรียบเสมือน พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา ยอดเขาเซ่ียโยโตเจีย 
เปรียบเสมือน เซียนเทวดาผู้สงูส่ง ยอดเขายานม่ายหยง เปรียบเสมือน องค์ทิพย์เทพพิทักษ์ เป็นท่ีนับถืออย่างสงูของ
ชาวทิเบต และได้รับสมญานามวา่ "THE LAST SHANGRI-LA"  
จากนัน้น าท่านชม ทุ่งหญ้าล่ัวหรงและป่าเปล่ียนสี ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจ าอันงดงามท่ีดินแดนท่ีอัศจรรย์
แห่งนี ้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ชม วัดชงกู่ วดัเก่าแก่สมยัราชวงศ์หยวน มีอายุกว่า 700 ปี เป็นวดัขนาดเล็กท่ีตัง้อยู่ในอุทยานย่าติง  บนความสงูกว่า 

3,880 เมตรจากระดบัน า้ทะเล น าท่านชม ทะเลสาบไข่มุก ทะเลสาบท่ีมีจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีท่ีสวยงามและสามารถ
มองเห็นยอดเขาเซียนหน่ายย่ือ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก XINGYUN HOTEL OR SAME 

วันที่ 4 ย่าตงิ-เต๋อชิง-ภูเขาเหมยล่ี-ชมวิวพระอาทติย์ตก 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเต๋อชงิ (ใช้เวลาประมาณ 8 ชัว่โมง) ลึกเข้าไปทางเหนือสดุของมณฑลยูนนาน บริเวณชายแดน

ยนูนาน-ทิเบต-เสฉวน อนัเป็นสว่นหนึ่งของเทือกเขาหิมาลยั อดีตบริเวณนีเ้คยเป็นแคว้นของทิเบต ต่อมาจีนได้ประกาศ
รวมไว้กบัมณฑลยนูนาน เป็นเขตส าหรับผู้ค้นหาสิง่ใหม่ๆ   ให้ท่านได้อิสระพกัผอ่น หรือชมววิระหวา่งทางตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมืองเต๋อชิง น าท่านสู่ จุดชมวิวเฟยไหลซ่ือ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกท่ีแสงส่อง

กระทบกับยอดภูเขาหิมะเหม่ยล่ี เกิดเป็นแสงสีเหลืองทองให้ความสวยงามม ภูเขาหิมะเหม่ยล่ี เป็นอันเป็นเขต
ศกัดิ์สิทธ์ิของชาวทิเบต ลัดเลาะสู่จุดชมทิวทัศน์เทือกเขาอันยิ่งใหญ่ท่ีสดุของจีน ประกอบด้วยเทือกเขาโอรสสวรรค์ 
(ไท้จ่ือซาน) เป็นสว่นหนึ่งของเทือกเขาหิมาลยั มียอดเขาเหมยหล่ี สงูตระหง่านเป็นรูปปิรามิด และยอดเขาคาวาเคโบ ท่ี
สงูถึง6,740 เมตร ถือเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ปรากฏภาพของภูเขาหิมะโดยรอบบริเวณ มีธารน า้แข็งห
มงิหย่ง ท่ีตัง้ตระหง่านขนาดใหญ่โตมโหฬารอยู่เบือ้งลา่ง 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GUANJING TIANTANG HOTEL OR SAME 

วันที่ 5 เต๋อชิง-แชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองจงเตีย้น “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนานซึ่งมีพรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจาก
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นครคนุหมงิถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสตัว์นานาชนิด 
ด้วยภมูปิระเทศรวมกบัทศันียภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งนีจ้ึงได้ช่ือวา่“ดนิแดนแห่งความฝัน” 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 เท่ียวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึน้ในปี

ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปีมีพระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 700 รูปสร้างขึน้ในสมยัการปกครองของ
ดะไลลามะองค์ท่ี 5 ซึ่งใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้นในช่วงศตวรรษท่ี 17 สมยัจักรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้โครงสร้างของวัดแห่งนีส้ร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ีมี
หอประชุมหลกั 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพกัส าหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย้ังมีโบราณวตัถุอีกมากมาย
รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียง  
น าชม เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไป
ด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสนิค้าท่ีระลกึมากมาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก GUANGNIAN HOTEL OR SAME 

วันที่ 6 แชงกรีล่า(สนามบินต๋ีชิง แชงกรีล่า)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(8L9850 : 09.05-10.10)(8L801 : 
18.30-19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั หากเวลาไมท่นัสงวนสทิธ์ิจดัแบบกลอ่ง 
 น าท่านสู ่สนามบนิตี๋ชงิ แชงกรีล่า 

09.05 น. อ าลา เมืองแชงกรีล่า กลบัสู ่คนุหมงิ โดยเที่ยวบนิที่ 8L9850 
10.10 น.  ถึง เมืองคุนหมิง (สนามบนิคนุหมิงฉางสุ่ย) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้าน

คน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15 ,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 
2,000 เมตรคุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไปแล้ว สิง่ท่ีมีเสน่ห์ดงึดดูนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาตท่ีิสวยงาม   

 กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิคุนหมิงฉางสุ่ย 
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18.30 น.  อ าลา นครคุนหมิง เดนิทางกลบั สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี 8L801 
19.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

  

 โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

อัตราค่าบริการ : จาซีเต๋อเลอ เต้าเฉิง ย่างตงิ เต๋อชิง แชงกรีล่า  6 วัน 5 คืน โดยสายการบินลัคกีแ้อร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 10-15 ก.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 24-29 ก.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 10-15 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 8,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 15-20 ต.ค. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 8,000.- ไมรั่บจอย 
วนัท่ี 24-29 ต.ค. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 33,900.- 33,900.- 33,900.- 8,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 8,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวีซ่า 4 วันท าการ 
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2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 
เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่า

ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆกรณี 
คณะออกเดิน 

กรณีคณะออกเดินทางได้      
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบธรรมดา 4 วนั ท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

สว่นหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
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3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดต่อ

ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุม่
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัท
ทวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบ
ลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 
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ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  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 สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า** 
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ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนั 
 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หย่า 
  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ...................................................................................................... ................... 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..............................................................................................................  
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ....................................................................... ................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................... ........................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ............................................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ........................................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................................. ...... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน........ ...............ปี............................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION.............................................................. ................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION.............................................................. ................................................................................................................. 
หมายเหตุ 
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** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าให้ท่านเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นี เ้พ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  
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