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☺ เมืองตา้ลี-่ผ่านชมเจดียส์ามองค-์เมืองโบราณตา้หลี ่
☺ ลีเ่จยีง-อทุยานน า้หยก-วดัยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่จยีง 
☺ ภเูขาหิมะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG 
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ-โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกียง-วดัลามะซงจา้นหลงิ 
☺ คุนหมิง วดัหยวนทง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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กาํหนดการเดนิทาง      เดอืนพฤศจิกายน – เดอืนธันวาคม  2561   ( 6 วนั 5 คนื ) 

 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง  

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไช
น่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุก
ใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

20.55 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
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00.30 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า 
"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง  

เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้าหลี่” ซ่ึงไดฉ้ายาวา่เป็นเมือง
ที่ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาที่มีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ที่เมืองตา้หล่ีไดย้า่งเขา้สู่ฤดูใบไม้
ผลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกาํลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธุก์าํลงับานสะพร่ัง จึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม  นาํท่านชม “เมืองโบราณต้าหลี่” ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัรน่านเจา้ 
ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเม่ือกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้ต่างๆ ที่
แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้
พื้นเมือง 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านผา่นชมเจดีย์สามองค์ มีอายกุว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย์
องคก์ลางเป็นองคแ์รกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวิหารองคก์ลางอนัเป็น
ที่ที่ต ั้งประดิษฐานองคพ์ระสงักระจาย จากนั้นแวะชม “ร้านหยกจีน” ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกเป็นอญัมณีลํ้ าค่า 
เป็นสิริมงคลแก่ ผูท้ี่ไดม้าครอบครอง ทาํให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญกา้วหน้า มัง่คัง่ โชคดี 
อายยุนืยาว ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซ่ึงเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงโด่งดังเร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม 
“สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน”    

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศซ่์งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยูอ่าศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือที่ประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า ตา้หยนั (ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเต้ียๆ ที่ได้รับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยูคู่่ขนานไปกบัแม่นํ้ าหยก อนัเป็นลาํธารนํ้ าที่ละลายไหลมาจากหิมะบน
เทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนที่ปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ที่พกั LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม เขาหิมะมังกรหยก+น่ังกระเช้า-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานนํา้หยก – จงเตีย้น – โค้งแรกแยงซีเกียง 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปล่ียนพาหนะ
เป็นรถภายในอุทยาน เพือ่เดินทางสู่จุดนั่งกระเชา้ที่ระดบัความสูง 3,356 เมตร “น่ังกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกร
หยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดบันํ้ าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสั
หิมะที่ปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์และด่ืมดํ่ากบัความหนาวเยน็
ของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองขา้งทางที่ขึ้นยอดเขา 
ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย บน
พื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัหยกขาว ที่ตดักนัสีนํ้ าเงินของทอ้งฟ้า
คลา้ยมงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยก  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชวอ์นัยิง่ใหญ่โดยผู ้
กาํกบัช่ือกอ้งโลก “จาง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการ
แสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาว
เผา่ต่างๆของเมืองล่ีเจียง 

***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ทําให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคนืค่าบริการใดๆ***        

 นาํท่านชม “อุทยานนํ้าหยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของล่ีเจียง สถานที่แห่งน้ีเป็นหัวใจทางดา้นวฒันธรรม
ของชนเผา่น่าซีกลมกลืนกบัธรรมชาติที่งดงาม อนัประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวา
เป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และนํ้ าตกมงักรที่ไหลหลัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือว่ามงักรออกถํ้ า 
ชั้นที่สองมีช่ือวา่มงักรเล่นนํ้ า ชั้นที่สามมีช่ือวา่มงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นที่สักการะบูชาของคน
ในพื้นที่ มีอายมุากกวา่ 500 ปี จากนั้นนาํท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค 
โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ นาํท่านเดินทางสู่เมืองจงเต้ียน นาํท่านสู่ โค้งแรกแม่นํ้าแยงซีเกียง นํ้ าที่ไหลลงมาจากธิเบต 
ไดเ้ล้ียวจากทิศใตมุ่้งสู่ทิศเหนือโดยตีโคง้ถึง 180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแม่นํ้ าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่นํ้ าแยง
ซีเกียง สายสาํคญั และเป็นแม่นํ้ าที่ยาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน  จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น หรือแชงกรีล่า ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน เขตปกครองพิเศษของ
ชาวธิเบตต๋ีช้ิง บนที่ราบในวงลอ้มของขนุเขา ลกัษณะภูมิประเทศของจงเต้ียน เป็นที่ราบทุ่งหญา้ มีภูเขาลอ้มรอบ 
คาํวา่"จง" นั้นหมายถึงศูนยก์ลาง หรือส่ิงที่กวา้งใหญ่อนัเป็นศูนยก์ลาง ส่วน"เต้ียน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญา้
แลว้ ยงัอาจแปลว่า อาณาจกัร ไดด้ว้ย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองจงเต้ียน จากเดิมที่มีช่ือใน
ภาษาธิเบตว่า เจ้ียนถงั เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซ่ึง
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สุริยนัจนัทราประทบัในดวงจิต เมืองจงเต้ียน เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบต ซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์
ของบา้นที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกส่ีเหล่ียม แต่งดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ่ ผูค้นยงัแต่งกายพื้นเมือง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงนิ – จงเตีย้น – ต้าลี่ 

เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวดัลามะซ่ึง
สร้างขึ้นเม่ือปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมยัราชวงศชิ์ง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองคท์ี่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจาํ
พรรษาอยูม่ากกว่า 700 รูป และไดมี้การบูรณะตลอดมา วดัแห่งน้ีไดส้ร้างขึ้นตามลกัษณะเดียวกบัวดัโปตาลา
ของธิเบต วดัซงซานหลินเป็นวดัใหญ่ที่สาํคญัของเมืองจงเต้ียน วดัแห่งน้ีห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลกัษณะจาํลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) 
และนอกจากน้ียงัเป็นวดันิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยนูนานซ่ึงมี อายทุี่เก่าแก่กว่า 300ปี และ
ในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเตน้ระบาํหน้ากากและเป่าแตรงอนซ่ึงเป็นการละเล่นที่อยู่
ในช่วง เทศกาล สาํคญัต่างๆของวดั รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตไดอ้นุรักษไ์ว ้ณ วดัซงซานหลินแห่งน้ี  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านไปยงัเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึนไปยงั หุบเขา
พระจันทร์สีนํ้าเงิน (The Valley of Blue Moon) ซ่ึงบริเวณเขาจะปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนไปทัว่เช่นกนั เม่ือ
โดยสารกระเชา้ไปยงึยอดเขาซ่ึงสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถ
เดินทางขึ้นยอดสูงสูงของหุบเขาพระจนัทร์สีนํ้ าเงินโดยขึ้น กระเชา้ไป 2 ช่วง โดยจุดเปล่ียนกระเชา้จุดแรก จะมี
ศูนยท์่องเที่ยวหุบเขาพระจนัทร์สีนํ้ าเงิน ไกลออกไปผา่นทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ และตน้กุหลาบพนัปีเรียงราย จะ
มีหมู่บา้นชาวธิเบตอยูท่่ามกลางธรรมชาติเม่ือเปล่ียนกระเชา้แลว้ จะเดินทางถึงยอดเขาพระจนัทร์สีนํ้ าเงิน ชม
ทิวทศัน์ทะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถึ้ง 360 องศา หุบเขาพระจนัทร์สีนํ้ าเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะไดใ้นฤดู
หนาวจนถึงตน้เดือน พฤษภาคม หลงัจากนั้นหิมะจะเร่ิมละลาย จากนั้นตน้กุหลาบพนัปี ซ่ึงบานเพยีงปีละคร้ังจะ
เร่ิมผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองตา้หลี  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  ต้าหลี่ – คุนหมิง – อิสระช้อปป้ิง   

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้กลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชม
เสน้ทางที่สวยงามราวกบัภาพวาดของเทือกเขาที่สลบัซอ้นเป็นทิว ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวยท์ี่แสนสบาย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   หลังอาหารใหท้่านได ้“ลองชิมชาที่มีช่ือเสียงต่างๆ ที่ศูนย์ชา” 
อาทิเช่น ชาอวูห่ลง, ชาแดง, ชาผลไม,้ ชามะลิ, ชากุหลาบ นาํท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองคุนหมิง  
ใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (สุกีเ้ห็ด)   หลังอาหารเขา้สู่ที่พกั JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก  คุนหมิง –  วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ที่มีอายรุ่วม 1,200 ปี 
วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนที่มกัสร้างไวใ้นที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพยีงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากที่มีผูค้นมากราบไหวม้าก
ขึ้นเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองที่
ท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน 
นบัเป็นพระพทุธรูปองคแ์รกของไทยที่ถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท้ี่วดัในเมืองจีนดว้ย 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.25 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มรีาคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

1-6 , 15-20 , 29 พ.ย.-4 ธ.ค.  // 13-18 , 20-25  ธ.ค. 61 20,999.- 
4,900.- 

8-13 , 22-27 พ.ย. , 5-10 ธ.ค. 61 21,999.- 
 

*** ออกเดินทางขั้นต่ํา  15 ท่าน หากเดนิทางต่ํากว่ากําหนด มีความจําเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมกีารปรับขึน้ของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  

 
 

รายการน้ีจะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง  
เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ช่ัวโมง** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง หากไม่มกีาร
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระ
เงนิเพิม่ 1,500 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
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- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเวน้สงกรานตต์อ้งยืน่วีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท) 
-ค่าทิปไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 
 

@  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรณีที่ท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท้ี่บริษทัทางอีเมลล์

หรือไลน์ เพือ่ความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณทีี่ท่านมีวซ่ีาจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคนืค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน  

 
 
 
 
 
 

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @ @ 
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เอกสารสําหรับผู้เดินทางที่มีอายเุกิน 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับผู้เดินทางที่อายนุ้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ให้แนบใบเปล่ียนช่ือ  

สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมให้เดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3  *** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 1,050 บาท 
 

สถานทูตจีนอาจปฏเิสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณดีังนี้คอื 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
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2. นาํรูปเก่าที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพือ่ยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ 
การันตีคา่มดัจาํที่พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บั
ดุลยพนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
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-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

 

บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 


