
 

 

  

 

คุนหมงิ-ต้าหลี-่ลีเ่จียง-แชงกรีล่า Original 

ภูเขาหิมะมงักรหยก โชว์Impression lijiang 
หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ แห่งลีเ่จียง 

5วนั 4 คืน โดยสายการบิน  

   
 



 

 

  

  

โปรแกรมทัวร์   

  
วนัที ่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง - เมืองต้าหลี่  
 06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 3 

เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

 09.10 น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 612 (มีอาหารบริการบน 
เคร่ืองบิน)  

 14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ซ่ึงเป็นเมืองเอกของมณฑลยนูนาน ตั้งอยูท่าง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นท่ี 15,561 ตาราง
กิโลเมตร อยูสู่งเหนือระดบัน ้ าทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ลา้นคน มีชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ คุนหมิงไดช่ื้อวา่
เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ มีทศันียภาพสวยงามอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวคือ 
ธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไมร้้อนหรือหนาวจนเกินไป น าทุกท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองตา้หล่ี เมืองตา้หล่ีท่ีคนไทยทัว่ไปรู้จกัในช่ือ “หนองแส”หรือ “ตาลี
ฟู” เป็นแหล่งชุมชนส าคญัของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนนอ้ยของจีน ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงยนูนาน-กุย้โจว 



 

 

  

บนความสูง 1,890 เมตรจากระดบัน ้าทะเล (ระยะทางประมาณ 400 กโิลเมตร เดินทางโดยรถโค้ชใช้เวลา
ประมาณ 5 ช่ัวโมง)  

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 พกัทีโ่รงแรม N HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่2  ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - วดัเจ้าแม่กวนอนิ - เมืองโบราณต้าหลี ่- โค้งแรกแม่น า้แยงซี - ช่องแคบเสือกระโจน  
เมืองแชงกรีล่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภายในโรงแรม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้น าท่านผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์หรือ “ ซานถ่า ” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง

ตา้หล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมีความสูงถึง 
70 เมตร ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั จึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียใ์นเมืองซีอาน ส่วนองคเ์ล็กอีก 2 องค ์สร้าง
เพิ่มเติมทีหลงัในสมยัราชวงศห์ยวน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนาก าลงัไดรั้บความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย ์3 
องคมี์อายกุวา่ 1,000 ปี และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่าน้ีในช่วงปี  ค.ศ.1978  ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษ
ท่ี 7 – 10 กวา่ 600 ช้ิน ในองคเ์จดีย ์จากนั้นน าท่านชม วดัเจ้าแม่กวนอมิ ตามต านานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลง
กายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหินใหญ่ไวบ้นหลงัเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เม่ือทหารของฝ่ายศตัรูได้
เห็นวา่แมแ้ต่หญิงชรายงัแขง็แรงถึงเพียงน้ี ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้
ท าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไป ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมี
ประติมากรรมเยีย่มยอดแห่งหน่ึงในตา้หล่ี 

ต่อมาน าท่านชมเมืองโบราณต้าหลี ่สร้างข้ึนเม่ือกวา่ 1,000 ปีมาแลว้ เคยเป็นศูนยก์ลางเมืองหลวงท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรือง ของอาณาจกัรน่านเจา้และอาณาจกัรตา้หล่ี ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญั และดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยือ่มเยยีนในมณฑลยนูนาน เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของจีน อยู่
ไปห่างทางตะวนัตกของเมืองคุนหมิง 400 กิโลเมตร มีทศันียภ์าพสวยงาม ดา้นหน่ึงติดทะเลสาบเอ๋อไห่ ท่ีมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของจีน และอีกดา้นหน่ึงติดเทือกเขาชงัชา้น ท่ีสูงกวา่ 4,000 เมตร และดว้ยชยัภูมิท่ีไม่
เหมือนท่ีไหน ตวัเมืองอยูสู่ง 1,900 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เมืองตา้หล่ีจึงมีอากาศเยน็สบายตลอดปี   

เทีย่ง              รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  



 

 

  

ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียงกับช่องแคบเสือกระโจน  “โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง” เกิดจาก
แม่น ้ าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หักเส้นทาง
โคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอ่มาน าท่าน ชม “ช่องแคบเสือกระโจน” ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้ าแยงซี
ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้ าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร 
ตามต านานเล่าวา่ ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของ “ช่องแคบเสือ
กระโจน” 

        หลงัรับประทานอาหารเท่ียงเดินทางสู่เมืองจงเตีย้นหรือ“แชงกรีล่า”ต่อ 
ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 ทีพ่กั โรงแรม HEAVEN SUNSHINE ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 วดัซงจ้านหลนิ -  เมืองโบราณแชงกรีล่า - เมืองลีเ่จียง - สระมังกรด า - เมืองโบราณลีเ่จียง  
เช้า  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภายในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดซงจ้านหลิน วดัท่ีส าคญัของเมืองแชงกรีล่า วดัน้ีสร้างในสมยัลาไลลามะองคท่ี์ 5 ตรง

กบัสมยัจกัรพรรด์ิคงัซีฮอ้งเตแ้ห่งราชวงศ์ชิงของจีน รูปแบบการสร้างได้จ  าลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา 
(Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) ธิเบต วดัลามะซงจา้นหลินแห่งน้ี เป็นวดัใหญ่ท่ีส าคญัของเมืองแชงกรีล่า อยูห่่าง
จากตวัเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวดันิกายลามะแบบธิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูน
นาน มีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี และในยามเทศกาล ชาวทิเบตท่ีน่ียงัคงรักษาประเพณีท่ีจะจดัข้ึนตามวดัส าคญัต่างๆ 
ดว้ยการเตน้ระบ าหนา้กากและเป่าแตรงอน ต่อมาน าท่านชม เมืองเก่าแชงกรีล่าหรือเมืองจงเตีย้น ซ่ึงอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียง เหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหน่าซีของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหยี
ของเมืองหนิงหลาง (แชงกรีล่าอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กิโลเมตร) และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงาม
ของป่าไม ้ทุ่งหญา้ ภูเขา ทะเลสาบและสัตวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ี
จึงไดช่ื้อวา่ “ดินแดนแห่งความฝัน” 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  



 

 

  

 
 หลงัจากรับประทานอาหารเท่ียงน าท่านเดินทางไปยงั เมืองลีเ่จียง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง น าท่านชมสระมังกรด า (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ใน
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกวา่ สวนยูว้ฉวน (Yuquan) ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไป
ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1737 สมยัราชวงศชิ์ง 
(แมนจู) สระน ้ ามังกรด ามีจุดเด่นท่ีความใสของน ้ าท่ีใสราวกับมรกต นอกจากน้ี ภายในสวนยงัมีการ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และน่าซี ไวด้ว้ยกนั ในสวนแห่งน้ีมี พิพิธภณัฑ์
ศิลปะตงปา ดา้นในของพิพิธภณัฑมี์ส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอกัษรตงปาซ่ึง
มีลกัษณะคลา้ยกบัอกัษร Hieroglyphics ของอียิปต์  ช่ือสระมงักรด า น้ีมีท่ีมาจากต านานเล่าขานกนัวา่ในอดีตมี
คนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงาม
ด้วยบึงน ้ าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทศัน์ของ
เทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน ต่อมาน าท่านชม
เมืองโบราณลี่เจียง “ล่ีเจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณท่ียงัคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองน้ี 
ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝากของท่ีระลึกมากมายและเมืองน้ีได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น 
“เมืองมรดกโลก” 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีป้ลาแซลมอน 
พกัทีโ่รงแรม XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่ไป-กลบั) - ชมการแสดง “ความประทบัใจแห่งลีเ่จียง”- หุบเขาพระจันทร์
สีน า้เงิน - อุทยานน า้หยก เมืองฉู่สง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภายในโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภูเขาสูงท่ีตั้ง

ตระหง่าน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี จากนั้นน าท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (กระเชา้ใหญ่) ข้ึนสู่บริเวณจุด



 

 

  

ชมวิว บนเขาหิมะมงักรหยก ท่ีความสูงระดบั 4,506 เมตรให้ท่านไดส้ัมผสัความหนาวเยน็และยิง่ใหญ่ของภูเขา
แห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”IMPRESSION LIJIANG ผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จางอวี้
โหมว ไดเ้นรมิตให้ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัและบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง ใชน้กัแสดงกวา่ 600 
ชีวิต จากนั้นน าท่านชมมหัศจรรยธ์รรมชาติสร้าง หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน แห่งล่ีเจียง ซ่ึงแทจ้ริงแลว้หุบเขา
พระจนัทร์สีน ้ าเงินมีอยูส่องแห่ง ไดแ้ก่ท่ีแชงกรีล่า(หลั่งเยว่ซานกู่)และท่ีน่ีลี่เจียง(หลั่งเยว่กู่หรือไป๋สุ่ยเหอ) เป็น
หุบเขาท่ีอยู่ติดดา้นหลงัของภูเขาหิมะมังกรหยก ซ่ึงน ้ าท่ีไหลผ่านหุบเขาน้ี คือน ้ าท่ีละลายจากน ้ าแข็งบนยอด 
ภูเขาหิมะมงักรหยกลงมาท าให้มีความใส และสีสันพิเศษเป็นสีฟ้า จนเม่ือมองพระจนัทร์ บนสายน ้ าน้ีในยามค ่า
คืน จะเห็นพระจนัทร์กลายเป็นสีน ้ าเงินคลา้ยน ้ าในอุทยานจ่ิวจา้ยโกว นครเฉิงตู จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “หุบเขา
พระจันทร์สีน ้าเงิน” หุบเขาพระจนัสีน ้ าเงินจะแบ่งเป็น สามส่วนไดแ้ก่ บน กลาง ล่าง บริเวณส่วนบน จะมีร่อง
แอ่งน ้ าไหลลงมา เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ท่ีคลา้ยกบัอุทยานหวงหลงของนครเฉิงตู บริเวณส่วนกลาง จะเป็น
น ้าตก และบริเวญส่วนล่างสุด คือ ทะลสาบกระจกเป็นส่วนท่ีเงียบสงบท่ีสุด 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
หลงัรับประทานอาหารเท่ียง อุทยานน ้าหยกหรือ Jade Water Village เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในล่ี

เจียง เป็นหัวใจทางดา้นวฒันธรรมของชนเผ่าน่าซี โดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบด้วย ประตู
สวรรค์ซ่ึงมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ภายในมีน ้ าตกธรรมชาติผุดข้ึนมา 2 ตา เป็นน ้ าท่ีซึมมาจากการละลายของ
น ้าแขง็บนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติ  

ต่อมาน าท่านเดินทางกลบัสู่คุนหมิง 
ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีเ้ห็ดไก่ด า 



 

 

  

พกัทีโ่รงแรม LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ร้านบัวหิมะ - วดัหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ภายในโรงแรม           

น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบา้น จากนั้นน าท่านชม 
วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตั้งอยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน ้า
ขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรี คนท่ี 15 ของไทยให้
อญัเชิญไปประดิษฐานไวณ้ท่ีวดัหยวนทงแห่งน้ี   

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ท่าอากาศยานคุนหมิง เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
15.20 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 613 (มีอาหารบริการบน 

เคร่ืองบิน)  
18.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไม่ลืม………. 

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

 

รายการทวัร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้  

ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต  
ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

 
 
 



 

 

  

ทริปพเิศษ 

 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวทุกเมือง ทัว่ประเทศจีน ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไดรู้้จกั ในนามของศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ของรัฐบาล หรือภายใตก้ารดูแลของ
รัฐบาล ท่ีเมืองคุนหมิง มี 1 ร้านท่ีตอ้งบรรจุในรายการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ร้านบวัหิมะ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย 
เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะ
ใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ  
2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกนัภัยและภาษีน า้มัน  
3. ค่าโรงแรมท่ีพกั (พกั 2 ท่าน / หอ้ง หรือกรณีพกั 3 ท่าน / หอ้ง เป็นเตียงเสริม) 
4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
6. ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
7. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
8. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
9. แจกน า้ด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
5. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน/วนั/ท่าน 30 หยวน*5 วัน =150 หยวน/ท่าน/ทริป  

 
 
 
 

วนัเดินทาง พกัห้องละ 2 ท่าน 
ราคาเด็ก 

อายุต ่ากว่า 11 ปีไม่ใช่เตียง 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

22 - 26 ต.ค. 60 27,900 27,900 3,000 
หมายเหตุ : ราคานีแ้วะเพยีง 1 ร้าน ร้านบัวหิมะ  



 

 

  

เง่ือนไขการจอง 
1.  กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระค่ามดัจ า  10,000  บาท พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหท้างบริษทั  
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในการยืน่ขอวซ่ีา เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร

ประกอบการย่ืนวซ่ีา ไม่น้อยกว่า  30 วนัก่อนการเดนิทาง (ในกรณทีีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่า
ก าหนด ทางบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ายืน่วซ่ีาเร่งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทูตจีน  

 
การยกเลกิ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 40 วนัข้ึนไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 
เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ  

- ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง เฉพาะหนา้ท่ีมีรูปถ่ายและขอ้มูลของผูเ้ดินทาง ก่อนเดินทาง 30 วนั  

- รูปถ่ายสีหนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว หรือสีฟ้าอ่อน หรือรูปถ่ายสีสแกน  (เฉพาะเส้นคุนหมิง)    

หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  

- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุ หากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึง
วนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 

- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ใน
เล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้น
ถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

 หมายเหตุ  เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ 
กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้ ออกประเทศใหเ้รียบร้อย 
โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดนทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางติดตวัไป
สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุ และไม่ช ารุด  บริษทัฯ 
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  

 

 



 

 

  

**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 

มีค่าบริการเพิ่มเติมดงัน้ี 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ 
อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสารทีต้่องเตรียม   



 

 

  

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 
หนา้เตม็   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2  น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  

 

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 
 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยี 

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายงับริษัทเพ่ือย่ืนวี

ซ่า  เพ่ือเป็นการป้องกนัการสูญหายเน่ืองจากขณะย่ืนเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้

เอาซองทีใ่ส่พาสปอร์ตออกก่อนย่ืน 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ   

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 



 

 

  

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดินทาง  ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาข้ึนตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน  บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่
จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

7. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

8. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

 

9 ส่ิงของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 

 1. เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ของเหลวทุกชนิดท่ีมีความจุต่อช้ินเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น ้าหอม 

สบู่เหลว สเปรย ์ห้ามพกติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน แต่สามารถน าใส่กระเป๋าท่ีจะโหลดได ้ทั้งน้ีเป็นมาตรการป้องกนัการก่อการร้าย 

ท่ีเขม้งวดข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ 911 แต่ถา้เป็นยาท่ีจ าเป็นตอ้งพกติดตวั ก็สามารถพกพาไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น ชุดยา

แกเ้บาหวาน 

 2. แบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทุกชนิดใส่กระเป๋าท่ีน าไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่

กระเป๋าถือข้ึนไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอร่ีส ารองท่ีมีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ช้ิน 

 3. อาวุธ ปืน และอาวธุทุกชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เช่น มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และส่ิงเทียมอาวธุ เช่น ปืนไฟ

แช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น 

 4. ของมีคม ไมบ้รรทดัเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตดัเล็บ เข็มเยบ็ผา้ มีด มีดพบั มีดพก และของมีคมทุกชนิด ท่ีอาจท าให้เกิด

อนัตราย แต่หากเป็นของใชท่ี้จ าเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใตเ้คร่ืองบินได ้แต่ไม่อนุญาตให้พกพา

ข้ึนเคร่ืองบิน 

 5. วตัถุไวไฟ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม ้เช่น น ้ามนัไฟแช็ก เช้ือเพลิงแขง็ สีน ้ามนั ไมขี้ดไฟ ฯลฯ 



 

 

  

 6. อาหารทีม่ีกลิน่แรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เน้ือสัตวส์ด/แช่แขง็ ทุเรียน ปลาร้า ตอ้งแพค็มาอยา่งเหมาะสม 

 7. สัตว์มีพษิ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตวข์นาดใหญ่ สัตวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ื้นแลว้ ยงัผดิกฎหมายอีกดว้ย 

 8. สารอันตรายต่างๆ เช่น สารก าจดัแมลง สารหนู วตัถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วตัถุ

ก๊าซมนัตภาพรังสี เช่น ธาตุยเูรเนียม วตัถุกดักร่อน เช่น แบตเตอร่ีท่ีบรรจุสารกดักร่อน น ้ากรด ปรอท ฯลฯ 

 9. ส่ิงของอ่ืนๆ เช่น แม่เหล็ก น ้าแขง็แหง้เป็นตน้ 

 

 


