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IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง กุมภาพันธ-์เมษายน 2563  

เร่ิมต้นเพยีง 18,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-
ต้าหล่ี(TG612 : 10.55-14.05) 

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

10.55 น. ออกเดนิทางสู ่นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย) โดยเท่ียวบนิท่ี TG 612 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมิงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งฤดใูบไมผ้ลิเพราะมีภูมิอากาศท่ี
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไปแลว้ สิ่งท่ีมีเสน่หด์ึงดูดนักท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ี
สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 5 
ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล โดยมีชนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่
รว่มกนักว่า 20 เชือ้ชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาว
ไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรตา้หล่ีก็ถูก กุบไล
ข่าน ผูเ้ป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็่ยงัคงเหลือรอ่งรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทาง
จากตา้หล่ีถึงล่ีเจียง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

      ทีพั่ก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่2 
หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหล่ี-ล่ี
เจยีง-สระมังกรด า-เมอืงโบราณล่ีเจยีง 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-ตา้หลี(่TG612 : 10.55-14.05) 
วนัท่ี 2.  หมูบ่า้นซีโจว-ผา่นชมทะเลสาบเออ๋ไห-่วดัเจา้แมก่วนอิม-ตา้หลี-่ลีเ่จียง-สระมงักรด า-เมืองโบราณลีเ่จียง 
วนัท่ี 3.  ภเูขาหิมะมงักรหยก(นั่งกระเชา้ใหญ่)-โชวจ์างอวีโ้หมว-อทุยานน า้หยก-รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง-ตา้หลี ่
วนัท่ี 4.  ตา้หลี ่- คนุหมิง-รา้นยางพารา-ต าหนกัทองจินเตีย้น- รา้นหยก-อิสระชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 5.  รา้นบวัหิมะ-รา้นผา้ไหม-วดัหยวนทง-คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(TG613 : 15.20-16.35) 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่ หมู่บ้านซีโจว หรือ “ส่ีโจว” เป็นหมู่บา้นของชาวไป๋ ใหท้่านไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตชาวไป๋ และได้

เห็นบา้นเรือนและความเป็นอยู่ของชาวไป๋ น าท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่(ERHAI LAKE)

เพ่ือชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเอ๋อไห่ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูในมณฑลยนูนานทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของสาธารณรฐัประชาชนจีนท่ีระดบัความสงู 1,972 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล มีความยาวจากริมฝ่ังทิศ
เหนือจรดทิศใต ้40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวนัตกประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพืน้ท่ี 
250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนท่ีราบสงูท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในสาธารณรฐัประชาชนจีน เขา้
ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามต านานเลา่ว่าเจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหิน
ใหญ่ไวบ้นหลงัเพ่ือใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายัง
แข็งแรงถึงเพียงนี ้ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะตอ่สู ้ จงึไมไ่ดท้  าการเขา้โจมตี
เมืองและถอยทพักลบัไปชาวเมืองจึงสรา้งวดัแห่งนีข้ึน้ในสมยัราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเย่ียม
ยอดแหง่หนึ่งในตา้หล่ี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่เมืองล่ีเจียง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพ

งดงามเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ

วฒันธรรมเชน่ การมีโครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนัน้ยงัมีอกัษรภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์

อีกดว้ย เขา้ชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยูท่ี่ทางชานเมืองดา้นเหนือเล่ากนั
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ว่าเม่ือหลายรอ้ยปีก่อนท่ีนั่นยงัเป็นบ่อน า้ธรรมดาอยู่มาวนัหนึ่งมีชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ขึน้มาจากบ่อ

น า้แหง่นัน้ ชาวนาซีมีความเช่ือเรื่องมงักรอยูแ่ลว้ จงึตัง้ช่ือบอ่น า้นั่นวา่ บอ่น า้มงักรด า ปัจจบุนัไดป้รบัปรุง

ใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม จดัสรา้งสะพานศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีน สองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึน้เต็ม

มีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมี้การจดัแบง่ส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน า้ใน และบอ่น า้นอก มี

สะพานหินอ่อนกัน้ น า้ในบอ่ผดุขึน้มาจากใตด้ินในลกัษณะเป็นตาน า้ จากนัน้น าท่านชม เมืองโบราณล่ี

เจียง หรือเมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีสรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์ัง มีประวตัิยาวนาน

กว่า 1,300 ปี ตวัเมืองตัง้อยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน า้นอ้ยใหญ่ท่ีไหลมาจากสระมงักรด า พืน้

ท่ีตัง้ของเมืองโบราณแห่งนีมี้รูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยงัคงความงามใน

อดีตไวอ้ย่างสมบูรณ ์เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธาร

น า้ท่ีไหลผ่านเมืองแห่งนี ้ดว้ของโลกโดยองคก์ารยูเนสโก นอกจากนีย้ามค ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสี

งดงามอีกดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ทีพั่ก LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเช้าใหญ่)-โชวจ์างอวี้โหมว-อุทยานน ้า
หยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหล่ี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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 น าทกุทา่นเดนิทางสู่ภูเขาหมิะมังกรหยก ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภเูขาสงู
ท่ีตัง้ตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึน้สู่
บริเวณจดุชมวิว บนเขาหิมะมงักรหยกท่ีความสงูระดบั 4,506 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นและ
ยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้และเม่ือมองจากระยะไกลจะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลือ้ย สีขาวของ
หิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ดรูาวกบัหยกขาวท่ีตดักบัสีน า้เงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า จงึเป็นท่ีมา
ของช่ือ ภูเขาหิมะมงักรหยก นั่งเอง จากนัน้ชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้  ากับช่ือ
กอ้งโลก จางอวีโ้หมว ไดเ้นรมิตใหภ้เูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทีการแสดง 
โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตง่กายตระการตา เลา่เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาว
เผ่าตา่งๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้  ากับชาวจีนท่ีมี
ช่ือเสียงในระดบัโลกท่ีล่าสดุไดฝ้ากผลงานไหก้บัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ท่ีสรา้งความ
ประทบัใจไปทัง้โลกเม่ือปลายปี 2551 

 หมายเหต ุ: ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดินทางดงักล่าวทางโชวง์ดการ

แสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโชวล่ี์สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และไม่มี

การคืนคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 เดนิทางสู ่อุทยานน า้หยก ซึ่งมีตาน า้ธรรมชาตผิดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ท่ีซมึมาจากการละลายของน า้แข็ง

บนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติ ประกอบดว้ย

ประตสูวรรคซ์ึ่งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน า้ตกมงักรท่ีไหลหลั่งไปตาม
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ไหลเ่ขาแบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือวา่มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือว่ามงักรโบยบิน 

และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซึ่งเป็นท่ีสกัการบชูาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกว่า 500 ปี จากนัน้ชมสินคา้สาหร่าย

เกลียวทอง พืชใตน้  า้ล  า้คณุคา่อาหารเสรมิเพ่ือสขุภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูน่บัไมถ่ว้น อาทิ อาหาร

เสรมิ ครีมสาหรา่ยพอกหนา้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่เมืองต้าหล่ี (ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ทีพั่ก MANJIANG HONG HOLIDAY  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 เดินทางกลบัสู่คุนหมิง (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั่วโมง) โดยรถโคช้ปรบัอากาศ ใหท้่านไดช้มทศันียภาพท่ี

งดงาม ตลอดสองขา้งทาง  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  สกีุเ้ห็ด 

 น าจากนัน้แวะชม ร้านยางพารา  ใหท้า่นไดเ้ลือกสินคา้เพ่ือสขุภาพ อาทิ  หมอน ท่ีนอน  น าทา่นชมความ

งามของ ต าหนักทองจินเตีย้น ในอดีตเคยเป็นท่ีพักของอู๋ซนักุย้ “ขุนศึกผูข้ายชาติ” และนางงามเฉิน

หยวนหยวน เป็นต าหนกัท่ีมีฝาผนงัและหลงัคาสรา้งดว้ยทองเหลืองถึง 380 ตนั จึงท าใหต้  าหนกัมีความ

สวยเดน่ แลดเูสมือนทอง จงึไดช่ื้อวา่ “ ต าหนกัทอง ” นบัไดว้า่เป็นต าหนกัท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน จากนัน้แวะ

ชมหยก ท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ

สตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง จากนัน้ อิสระช้อปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึก

พืน้เมืองตา่งๆ ฝากญาตสินิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

ทีพั่ก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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 ทา่นเดนิทางสู ่ร้านบัวหมิะและศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพ่ือสขุภาพผอ่นคลาย 

ความเม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ  า้ใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “ครีม

บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามญัประจ าบา้น 

แวะชมผ้าไหม สิน้คา้ท่ีมีช่ือเสียงของจีนจากนัน้น าคณะเขา้ชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่

ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ท่ีถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคนุหมิงอายุ

เก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลา

แปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)ซึ่ง

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ท่ีวัด

หยวนทงแหง่นี ้

 กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบนิ 

15.20 น. อ าลาเมืองคนุหมิง เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG613 

16.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอกีคร้ัง ** 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

เพ่ือเช็คข้อมูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั้งไฟลบ์ินและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

อัตราค่าบริการ : IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบนิ 
ท่านละ 

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

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

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

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

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า 4 วันท าการ 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆกรณีคณะออกเดนิ 
กรณีคณะออกเดนิทางได้      

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนัก

ตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ  สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แต่ดลุพินิจ

และความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณไ์ม่

สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรบัราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุ ด
ความสามารถท่ีจะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
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6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาตท่ีิติดตอ่

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูต
ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่ม
ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัท
ทวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัรไ์ม่ทราบ
ลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
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1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และตราเขา้-
ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับ

รา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้
ให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
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หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


