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รายการทวัร ์
วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ - คนุหมิง  - ต้าหลี ่- หมู่บ้านซีโจว  

   
MAN JIANG HONG 

HOTEL หรือเทียบเท่า     

2 วดัเจ้าแม่กวนอิม - ผา่นชมเจดีย์สามองค์  -  แชงกรีลา่  -  โค้งแรก
แม่น า้แยงซีเกียง – ชอ่งแคบเสอืกระโจน  -  เมืองโบราณแชงกรีลา่ 

   
TIAN RUI SUNSHINE 
HOTEL  หรือเทียบเท่า     

3 หบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน (รวมกระเช้า )  -  ร้าน ใบชา  -  วดัลา
มะซงจ้านหลนิ -  ลีเ่จียง - เมืองโบราณลีเ่จียง    

   LUCKY DRAGON 
HOTEL หรือเทียบเท่า    

KMG004: คุนหมงิ ต้าหล่ี ล่ีเจยีง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน 
พชิิต 2 ภเูขา หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ  ภเูขาหมิะมังกรหยก 
จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหมิะที่ปกคลุมบนยอดเขา 

ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG ผลงานโบว์แดงของผู้ก ากับมือทอง จางอีโ้หมว 
:วัดลามะซงจ้านหลิน :ช่องแคบเสือกระโจน  :วัดหยวนทง 
  อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ !! สุกีป้ลาแซลม่อน// สุกีเ้หด็// อาหารกวางตุ้ง 
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4 ภเูขาหิมะมงักรหยก (นัง่กระเช้าใหญ่)  -  โชว์จางอวีโ้หมว  - 
อุทยานน า้หยก - สระมงักรด า  - สาหร่ายเกลยีวทอง -  ต้าหลี ่

   MAN JIANG HONG 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 ต้าลี ่ -  คนุหมิง  -  บวัหิมะ  - วดัหยวนทง -  ร้านหยก -   
อิสระช้อปปิง้                    

   LONGWAY HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 คนุหมิง  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ       ---------- 

 

ก าหนดการเดินทาง        
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 
ราคาเด็กต้องอายุต ่ากว่า  

12 ปี 
พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

5-10 ธันวาคม 2562  19,999 บาท 19,999 บาท 6,000 บาท 

วันแรก         กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหล่ี - หมู่บ้านซีโจว                   (-/เที่ยง/เย็น)            

06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1  ชัน้ 3 ประต ู1-2  
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวก       

09.15 น.      เหิรฟา้สู ่เมืองคนุหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 582 
(ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลกูค้าต้องการเพิ่มอาหาร ต้องสัง่ซือ้
ด้วยตวัเอง) 

12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุย่ เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสเุป็น
อนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”  (เวลาท่ีจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) 

 
กลางวัน       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
----------------------------------------------------------------------------------------------   
 เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่
ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไหก่บัภูเขาฉางซาน มีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัร
นา่นเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจกัรต้าหลี ่(ค.ศ. 937) ตอ่มาใน ค.ศ. 1253 เมืองต้าหลีก็่ถกู
กบุไลขา่นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแตก็่ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยะธรรมเก่าให้พบเห็น     
               
หมู่ บ้านชาวพืน้เมืองซีโจว  ท่ีหมู่บ้านซีโจว ให้ทา่นได้ชมประเพณีและวฒันธรรมของระบ าพืน้เมืองชาวไป๋ชมวิธีการชงน า้
ชา 3 ถ้วย 3 รส ท่ีมีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นชาพืน้เมืองของชาวไป๋ ท่ีด่ืมรอบแรกจะมี “ รสขม ” รอบสองจะมี “   
รสหวาน ” และรอบท่ีสามจะมี “  รสขมๆหวานๆ ” พร้อมชมการแสดงตา่งๆ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------                     

เย็น            บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พัก   MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่สอง    วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง                                       
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า                          (เช้า/เที่ยง/เย็น)            

 
เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม  
 

 วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามต านานเล่าว่าเจ้าแม่
กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลงั เพื่อขวางทางทหารมิให้
รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนีข้ึน้ในราชวงศ์ถัง เป็นวัดท่ีมี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแหง่หนึง่  
 
 เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตัง้อยู่ในวดัฉงเซิ่ง สถานท่ีแห่งนีเ้รียกได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวดัท่ีสร้างในสมัยราชวงค์ถัง
ของจีน โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกท่ีมีความสงูจากพืน้ประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวิหารองค์กลาง
อนัเป็นท่ีท่ีตัง้ประดิษฐานองค์พระสงักระจาย อนัเป็นพระพทุธรูปท่ีแสดงถึงความมั่งคัง่ของอาณาจักรต้าลี ่แสดงถึงความร ่ารวย
ของพลเมือง และความสงบสขุของชาวเมือง 
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ชมวิวของแม่น า้แยงซีเกียง เกิดจากแม่น า้แยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไหแ่ละทิเบต ซึง่เป็นท่ีราบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไห่
หลอ แล้วหกัเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น า้แยงซี”  
 ช่องแคบเสือกระโจน ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแม่น า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน า้ไหล
เช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบเสือนีส้ามารกระโดดข้ามไปยงัฝ่ังตรงข้ามได้ จึง
เป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสอืกระโจน”” 
 
 เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคล้าย
ชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึง่เต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้เมืองและร้านขายสนิค้าท่ี
ระลกึมากมาย”  หมายเหต ุหากมีเวลาจะน าทา่นชมโชว์ทิเบต(ไม่รวมค่าดูโชว์) 
 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 พัก  TIAN RUI SUNSHINE HOTELหรือเทยีบเท่า 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันที่สาม    หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ (รวมกระเช้า ) - วัดลามะซงจ้านหลิน                                     
ล่ีเจียง - เมืองโบราณล่ีเจียง                                            (เช้า/เที่ยง/เย็น)     

เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม  
หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานท่ีซึ่งมี
หิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มี ช่ือเรียกอีกว่า ภูเขาหิมะสือข่ า (Shika Snow 
Mountain) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของแชงกรี-ลา เช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ 
ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลกัษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาท่ีมี
ทศันียภาพงดงามมาก ให้ท่าน นัง่กระเช้าสู่ จุดชมวิวหุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน 
สงูกว่าระดับน า้ทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอด
ภูเขาหิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี่ให้ท่านชมทัศนียภาพอัสวยงาม
ของทิวทศัน์เบือ้งลา่งและชมกหุลาบพนัปีหลากสายพนัธ์ุ  
 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยู่เชิงเขา อยูห่่างจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจ าพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 
สมัยจักรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวงัโปตาลาท่ีเมือง
ลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา   มีการเปรียบเทียบว่า "หาก
พระราชวังโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็น
ศนูย์กลางแหง่ศรัทธาของชาวพทุธบริเวณท่ีราบสงูทิเบตนัน่เอง  
 
 เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวหน่าซี   
ถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมีความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
 
 เมืองโบราณล่ีเจียง เป็นเมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนานมากว่า 800 ปี  ซึ่ง
ยงัคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์  อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้น
หลิวริมธารท่ียังคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน า้ท่ีไหลผ่านเมืองแห่งนี ้ด้วย
ความสวยงามเหล่านีท้ าให้เมืองโบราณลี่ เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทาง 
วฒันธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเม่ือ ค.ศ.1987 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เย็น บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 ที่พัก    LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วันที่ส่ี   ภูเขาหมิะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่)  -  โชว์จางอวีโ้หมว  - อุทยานน า้หยก  -                            
สระมังกรด า  - สาหร่ายเกลียวทอง -  ต้าหล่ี                       (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

     

เช้า  บริการอาหาร ณ โรงแรม  
 ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นเทือกเขาขนาดเล็กท่ีอยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียง ใน
มณฑลยูนนาน ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาท่ีสงู
ท่ีสดุมีช่ือวา่ ช่านจึโต่ว ภูเขาหิมะมงักรหยก สูจุ่ดชมวิวสงูสดุจากระดบัน า้ทะเล 
4,506 เมตร ซึง่ทา่นสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีอยา่งใกล้ชิด เพื่อ
ชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงามท่ีสดุ ตลอดสองข้างทางท่ี
ขึน้ยอดเขา ทิวเขาแหง่นีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ คล้ายมังกร
ขาว ก าลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟา้ เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยก 
 
  IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้ก ากับมือทอง 
จางอีโ้หมว ซึ่งเป็นผลงานชิน้ท่ีสองต่อจากผลงานชิน้แรก IMPRESSION LIU 
SAN JIE ท่ีเมืองหยางซั่วประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างขึน้บริเวณ
ใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยกเหนือระดับน า้ทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของ
ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคนีจ้ะเป็น
การสะท้อนเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบัภเูขาหิมะมงักรหยกอนัศกัด์ิสทิธ์ิ และประเพณี
ของชนกลุม่น้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุม่น้อยพืน้เมืองกว่า 600 
คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ทา่มกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดนีใ้ช้

ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน  เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสุดอลงัการอีกชุดหนึ่งท่ีผู้ ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด***

หมายเหตุ โชว์นี้เป็นการแสดงโชว์ละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทนเท่าน้ัน หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการ*** 
กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 อุทยานน า้หยก(Jade Dragon Village) ตัง้อยู่ริมสายธารน า้บริสุทธ์ิท่ี
ไหลรินลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มังกรหยก ซึ่งเป็นต้นชีวิต
ของชาวน่าซีท่ีอาศยัอยู่ในลี่เจียง ซึ่งในอุทยานน า้หยกนีจ้ะมี บ่อน า้ผุดศกัด์ิ
สทิธิ ซึ่งเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวน่าซีอยู่ ด้วยกันกับ รูปสักการะของเทพ
เจ้าผู้คุ้มครองภูเขาหิมะมังกรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาว
นา่ซีบริเวณอุทยานน า้หยก สายน า้ได้ให้ก าเนิดน า้ตกมงักร 3 ชัน้  
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 สระน า้มังกรด า นีมี้ท่ีมาจากต านานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใต้น า้บ้าง ผุดขึน้มาจากสระน า้ 
บรรยากาศภายในสวนนัน้เงียบสงบและงดงามด้วยบึงน า้ใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่าง
ชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็น หนึง่ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสดุของจีน    
 สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น า้ ล า้คุณค่า อาหารเสริมเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูน่บัไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม 
ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนัน้เดินทางสู ่เมืองต้าลี ่ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

เย็น    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก   MAN JIANG HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันที่ห้า         ต้าล่ี  -  คุนหมิง  -  บัวหมิะ  - วัดหยวนทง -  ร้านหยก -  อิสระช้อปป้ิง                                                                                             
                                                                                                        (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองคนุหมิง ( ใช้เวลาดินทาง 5 ชม. ) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในมณฑลยนูนาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กลางวัน     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 

 ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษ
สตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่ังหรือท่ีรู้จักกนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน       
                               

 วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดท่ีใหญ่ ท่ีสุดในคุนหมิง มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ท่ีงดงามและ
ทัศนียภาพรอบๆภูเขาและเมืองคุนหมิง  น าท่านนมัสการและขอพรเจ้าแม่
กวนอิมพนัมือและนมัสการพระพุทธชินราชจ าลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศ
ไทย 
 
 หยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีช่ือเสยีง 
 
น าทา่น ช้อปปิง้อยา่งอิสระที่ถนนคนเดิน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ฝากญาติสนิทมิตรสหาย  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

เย็น    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก   LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  วันที่หก         คุนหมิง  - ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-) 

     

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 

ร้านผ้าไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าท่ีท าจากผ้าไหม เช่น  ผ้าหม่ เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น 
 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานฉางสุย่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพทกุทา่น 

************************************************************************************** 

  SPiRiT OF CHINA   
 

** หมายเหตุ **  
รายการทอ่งเท่ียวในครัง้นี ้ก าหนดให้มีการเข้าร้านขายสนิค้าพืน้เมืองและของขึน้ช่ือของประเทศจีน  คือ  ร้านหยก, นวดสมนุไพรจีน,ร้าน
ผ้าไหมจีน,ร้านสาหร่ายเกลยีวทอง ซึง่จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเท่ียวทกุทา่น
ทราบวา่ ร้านทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
** หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว กรุณาแจ้งทางบริษัททวัร์ เพื่อท าการเปล่ียนแปลงราคาทัวร์ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับทางบริษัทฯ

ที่เมืองจีนจะเป็นผู้ก าหนดราคาที่เปล่ียนแปลงในกรณีนี ้

 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นจนี 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภยัการเดินทาง กรณีเสียชีวติ 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศจนี( กรุ๊ป)   กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 700 บาทต่อท่าน 
หมายเหต ุบุคคลทา่นใดได้เดินทางไปยงัประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกสิถาน,ทาจิกิสถาน,เติร์ก
เมนิสถาน,อิหร่าน,อิรัก,ตุรกี,อียิปต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ไนจิเรีย,
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ลิเบีย,ซูดาน,คาซัคสถาน,โซมาเรีย,เยเมน,โอมาน    24 ประเทศนี ้ตัง้แตปี่ 2014 ถึงปัจจุบนั    

กรณีที่ท่านเคยเดนิทางประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวีซ่าเด่ียว โดยจ่ายเงนิเพิ่ม 700 บาท  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีขึ้น้อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่รวมน า้หนักกระเป๋า) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มนิิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าวซ่ีาต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้
ประกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ หัวหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 
   ท่านละ 1,200 บาท ตลอดการเดนิทาง    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลัุกษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดินทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดินทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ช าระตามก าหนด ขอสวงวนสิทธ์ิที่จะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเงื่อนไข)  
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ที่มองเห็นข้อมลูชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  
1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจ านวนที่ท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินที่ท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดนิทาง (มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เที่ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้  
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภยัธรรมชาติอันไม่สามรถควบคุมได้  
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จดัไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดินทางไปใช้
ในครัง้อื่นได้ 
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
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กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป 

(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
 
 

1. รูปถ่าย เฉพาะไฟล์รูปแสกนมาเท่านัน้ ไม่ต้องปริน้หรืออัดส่งตัวจริงมา   

2.ส าเนาหนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  
(ต้องชดัเจนเท่านัน้ ลกูค้าไม่ต้องสง่เลม่พาสปอร์ตตวัจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง้ 2 หน้า ดงัตวัอย่าง) 

 
ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  

กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบปกต ิ(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
1. หนงัสอืเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางต้องไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
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2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เห็นใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เห็น
ใบหน้า*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ท าให้รูปถ่าย
เป็นรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รับย่ืนวซ่ีาโดยเด็ดขาด *** 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนา
หน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุ (กรณีวีซา่จีนอยูใ่นหนงัสอืเดินทางเลม่
เก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดินทางเลม่เก่าและหน้าวีซา่จีนท่ีใช้เดินทางครัง้ลา่สดุแนบมาด้วย) 

5. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่
เอกสารยื่นวีซา่ และ หนงัสอืเดินทางตา่งดาว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซีา่ กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกข้อมลูตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศกึษา สถานทีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท างาน ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน หมายเลยโทรศพัท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทตู
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศกึษา ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี ) ต้องแนบส าเนาสติูบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวีซา่ด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อ าเภอ ท่ีทา่นอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่น

ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และ บางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า 
10. ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการท าวีซา่ทา่นจะต้อง

รับผิดชอบในการอนญุาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

11. กรณีหนงัสอืเดินทางคนตา่งชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะคนตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง  เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 

 ใบอนญุาตการท างาน 

 หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน 

 สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
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 กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาด้วย 
12. สถานทตูจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวีซา่ให้ทา่นในกรณีดงัต้องไปนี ้

 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แตง่หน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่าย ท่ีมีวิวด้วยหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยนืเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก
เกอร์ หรือ รูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 

13.  **กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 

( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหสัไปรษณีย์........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 
 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถงึ วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
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TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอย่ืนวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


