
 

 

 
 

 

 แชงกรลี่า ดนิแดนสุขสงบทีทุ่กคนอยากไปสมัผสั  

 ชมหบุเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน  วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง 

 ล่ีเจียง  ภเูขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park 

 เมืองโบราณล่ีเจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้  

 ต้าหล่ี เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์ 

 ชมการแสดง Impression Lijiang  

 น่ังรถไฟความเร็วสงู ล่ีเจียง – คุนหมิง 
 
 
 



 

 

 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง พฤษภำคม – ตลุำคม 2562 
วนัแรก     กรงุเทพฯ – คนุหมิง – ต้ำหล่ี  
08.00 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) 

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 
10.45 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 612  (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมอืงคุนหมงิ (เวลา 

  ทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจเอกสารการเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางไปยงั
  เมอืงต้ำหล่ี เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี อยู่ในมณฑลยนูนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบ
  เอ๋อไห่ กบัภูเขาฉางซาน เป็นเมอืงที่มชีนกลุ่มน้อยอาศยัอยู่กว่า 20 เชื้อชาต ิเดมิชื่อ หนันเจา้ หรอื ที่
  คนไทยเรารูจ้กัในนาม อาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ.738-903) จากนัน้ชนชาตไิป๋ เขา้มาปกครองต่อ และ 
  สถาปนาเป็นอาณาจกัรต้าหลี ่(ค.ศ. 937) และในภายหลงัไดถู้กกองทพัของ กุบไลข่าน ท าลายลงในปี 
  ค.ศ. 1253 แต่รอ่งรอยของอารยธรรมเก่าแก่ของตา้หลีย่งัคงปรากฏใหเ้หน็จนถงึทุกวนัน้ี....  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)   
  น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั  GREEN  EAST HOTEL  ระดบั 4 ดำวหรอืเทยีบเท่ำ 

 
วนัท่ีสอง          ต้ำหล่ี – เมืองโบรำณต้ำหล่ี – เจดีย์สำมองค์ (ผ่ำนชม) – หุบเขำเสือกระโจน  – แชงกรีล่ำ – 

 เจดียจ้์วนจิง     
เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2) น าท่านชม ต้ำหล่ีกู่เฉิง หรอืเมอืงโบราณต้าหลี่ สมัผสั

บรรยากาศอนัเงยีบสงบของเมอืง ไท่เหอ เมอืงหลวงของ อาณาจกัรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมอืงเก่า 
และก าแพงเมอืงโบราณ และหลกัศลิาหนันเจา้ สูง 3 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.766 ซึ่งบนัทกึระบบการ
ปกครองและเศรษฐกจิของรฐัไว้ ..... น าท่านเดนิทาง ผ่ำนชม เจดีย ์3 องค์ หรอื ซานถ่า สญัลกัษณ์
ของเมอืงต้าหลี ่โดดเด่นและงดงามรมิทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคซ์ึง่มอีายุ
กว่า 1,000 ปี โดยองคก์ลางมคีวามสูงถงึ 70 เมตร สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั ท าใหม้ลีกัษณะเดยีวกบั
เจดยีท์ี่เมอืงซอีาน ส่วนอกีสององค์เลก็สรา้งขึน้ภายหลงัในสมยัราชวงศ์หยวน เป็นช่วงที่พุทธศาสนา 
ไดร้บัความนิยมสูงสุดในประเทศจีน  ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะเจดยีแ์ละมกีารคน้พบโบราณวตัถุสมยั 
ค.ศ.ที ่7 -10 กว่า 600 ชิน้ ....... น าท่านออกเดนิทางสู่ แชงกรีล่ำ   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
  บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขำเสือกระโจน เป็นหุบเขาลกึและช่องแคบ

ลอืชื่อของแม่น ้าจนิซาเจยีง หุบเหวลกึเกือบ 1000 เมตร บรเิวณ
กลางแม่น ้ ามีโตรกหิน ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้
โตรกหนินี้  จงึเป็นทีม่าของชื่อหุบเขาเสอืกระโจน บรเิวณนี้น ้าไหล
เชีย่วกราก เมือ่ปะทะโขดหนิจงึเกดิสยีงดงัสนัน่ไปไกลถงึ 10 กโิลเมตร  ... น าท่านออกเดนิทางต่อไป 



 

 

 
 
                      ยงั แชงกรีล่ำ ดนิแดนแห่งความฝัน ที่คนทัง้โลกตามหาจากหนังสอื The Lost Horizon ที่เขยีนโดย 

Mr.James Hilton ซึง่ในสงครามโลกครัง้ทีส่อง ไดโ้ดยสารเครื่องบนิและเครือ่งบนิล าดงักล่าว ไดต้กลง
สถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามและสงบสุขเหมอืนกบัความฝัน ท าให้คนทัง้โลกออกตามหาและค้นพบที่
อ าเภอตีช๋งิ เขตจงเตี้ยน บรเิวณตะเขบ็รอยต่อของมณฑลยูนนานและทเิบต ห่างจากลี่เจยีงประมาณ 
170 กโิลเมตร เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 3,000 - 4,000 เมตร เป็นทุ่งหญ้าป่าสนสลบักบัทุ่ง
ดอกไม ้ตลอดเสน้ทาง ท่านจะไดส้มัผสัความงามของทศันียภาพสองขา้งทาง ของถนนลอยฟ้า และทวิ
เขาสลบัซบัซอ้น ปกคลุมดว้ยหมิะตลอดเสน้ทาง ท่ามกลางเมฆขาว ฟ้าสดใส และอากาศอนับรสิุทธิ ์ … 
น าท่านชม เจดียจ้์วนจิง (เจดยีร์ปูทรงระฆงั) ใหท้่านสกัการะพระจงคาปา พระพุทธรปูแบบศลิปะทเิบต
และหมนุระฆงัเพื่ออธษิฐานขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคล 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4)  
 น าท่านเขา้ทีพ่กั HEAVEN  SUNSHINE, ZHAXIDELE  HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสำม แชงกรีล่ำ – หบุเขำพระจนัทรสี์น ้ำเงิน – วดัซงจ้ำนหลิน – โค้งแรกแม่น ้ำแยงซี – ล่ีเจียง – เมือง

โบรำณล่ีเจียง   
เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)  น าท่านไปยงัเชิงเขา 

เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยงัหุบเขาพระจนัทรส์นี ้าเงนิ The 
Valley of  Blue moon ซึง่บรเิวณทัง้เขาจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาว
โพลน ไปทัว่เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัลานหมิะกวา้ง
ใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสคีราม งดงามดัง่ภาพวาด ให้ท่านมี
เวลาชื่นชมทศันียภาพอนัสวยงาม ตื่นตาของลานหมิะ และทวิทศัน์
เบือ้งล่าง ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางลงจากเขา    หมายเหตุ :  กรณีที่มกีารประกาศ ปิดใหบ้รกิาร
กระเช้าไฟฟ้า อนัเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย, การปิดซ่อมบ ารุง หรอืเหตุผล
ใดๆ กต็าม .....บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการท่องเทีย่วอื่นทดแทน   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
บ่าย น าท่านชม วดัลำมะซงจ้ำนหลิน สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1679  โดยพระ

จ้าคังซี แห่งราชวงศ์ชิง สร้างเลียนแบบพระราชวงัโปตาลา ของ
ทเิบต และเป็นวดัทเิบตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยนูนานมพีระอยูป่ระจ า
วดัประมาณ 700 คน บรเิวณโดยรอบมทีี่พกัส าหรบัพระกว่า 100 
หอ้ง ภายในมพีระพุทธรปูปิดทอง อนัสวยงาม  .....น าท่านเดนิทาง
กลบัลี่เจยีง .....ระหว่างทางผ่าน แวะชมความงดงามของแม่น ้าแยง
ซหีรอื ฉำงเจียงต้ีย่ีกวน บรเิวณที่ท่านสามารถชมทศันียภาพโค้งแรกของแม่น ้าแยงซ ี ซึ่งเกิดจาก
แมน่ ้าทีไ่หลลงมาจากทีร่าบสงูชงิไห่-ทเิบต แลว้กระทบกบัผาหนิสงูชนั ท าใหน้ ้าไหลหวนกลบัไปในรปู 



 

 

 
 
                       ตวั U ... ออกเดนิทางต่อไปยงั  ล่ีเจียง ตัง้อยู่ในหุบเขาที่ทศันียภาพอนังดงาม เป็นถิน่ที่อยู่ของชน

เผ่าหน่าซ ีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทีม่ขีนบธรรมเนียมและวฒันธรรมน่าสนใจ คอื มลีกัษณะทางสงัคมแบบ
สตรเีป็นใหญ่ และมภีาษาสญัลกัษณ์ หรอื อกัษรภาพ เป็นของตวัเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์อกีอย่างหนึ่ง
ของเผ่าหน่าซ ี .....น าชม เมืองโบรำณล่ีเจียง ชมชวีติความเป็นอยู่แบบโบราณทีย่งัคงหลงเหลอืใหพ้บ
เหน็ เมอืงโบราณของชนเผ่าหน่าซ ีมปีระวตัยิอ้นหลงัไปถงึราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองคก์าร
ยูเนสโก้ ได้ประกาศรบัรองให้เมืองเก่าลี่เจียงเป็น “เมืองมรดกโลก” ท่านจะได้ชม สถาปัตยกรรม,
บา้นเรอืน, รา้นคา้ ,ชุมชน ซึง่สร้างอยู่รมิล าธาร  น ้าในล าธารเกดิจากการละลายของหมิะและไหลลงมา
จากเทอืกเขา ใสสะอาดท าใหม้ปีลาจ านวนมากอาศยัอยูไ่ด ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) 
 น าท่านเขา้ทีพ่กั GUAN FANG HOTEL, JIXIANGYUAN   HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี   ล่ีเจียง – ภเูขำหิมะมงักรหยก – ธำรน ้ำแขง็ (กระเช้ำใหญ่) – IMPRESSION  LIJIANG –  
                         อทุยำนน ้ำหยก– สระมงักรด ำ   
เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) น าท่านไปยงั ภูเขำหิมะ

มงักรหยก ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นเทอืกเขาหมิะมงักรหยก 
ภูเขาศักดิส์ ิทธิข์องชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของ
เทอืกเขานี้สงูจากระดบัน ้าทะเลถงึ 5,596 เมตร และมหีมิะปกคลุม
เกอืบตลอดทัง้ปี  น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าใหญ่ขึน้สู่ จดุชมววิ
สงูสุดของภเูขาหมิะมงักรหยกทีเ่รยีกว่า สวนธำรน ้ำแขง็ (Glacier 
Park) ซึง่สงูจากระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของววิทวิทศัน์ตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิ
กบัการเล่นหมิะ บนเขาหมิะมงักรหยก อิสระกบัการเก็บภาพความประทบัใจ  .....ได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินทางลงจากยอดเขาหมายเหตุ :  กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อัน
เนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย, การปิดซ่อมบ ารุง หรอืเหตุผลใดๆ  ก็ตาม .....
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรายการท่องเทีย่วอื่นทดแทน   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
บ่าย น าท่านชมการแสดงสเีสยีง อนัยิง่ใหญ่ตระการตา IMPRESSION 

LIJIANG ของผูก้ ากบัชื่อดงัของโลก จาง อวี ้ โหมว โดยใชทุ้่ง
หญา้ธรรมชาตเิป็นเวทกีลางแจง้ มภีเูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉาก
หลงั เพื่อใหน้กัแสดงกว่า 600 ชวีติ น าเสนอและบอกเล่าเรือ่งราว
ชวีติความเป็นอยู ่ วฒันธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีง.....
จากนัน้น าท่านชม อทุยำนน ้ำหยก สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่
ล่าสุดของลีเ่จยีง และเป็นทีแ่สดงถงึวฒันธรรมของชนเผ่าหน่าซ ี ภายในอุทยานประกอบดว้ย ประตู
สวรรค ์มรีปูปัน้ซึง่แกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวา หมายถงึ พ่อ ขา้งซา้ยหมายถงึ แม ่และน ้าตกมงักร ซึง่ไหล่ 



 

 

 
 
                    ลงมาลดหลัน่กนัเป็น 3 ชัน้  ชัน้แรก ชื่อ มงักรออกถ ้า, ชัน้สอง ชื่อ มงักรเล่นน ้า และชัน้สามชื่อ มงักร

โบยบนิ นอกจากนี้ยงัมตีน้ไมเ้ทวดาอายกุว่า 500 ปี ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของคนในทอ้งถิน่ดว้ย.....
น าท่านสู่ สระมงักรด ำ หรอื “เฮยหลงถนั” เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศ
เงยีบสงบและงดงามดว้ยบงึน ้าใสสะอาดทีส่ะทอ้นภาพของทวิทศัน์ภเูขาหมิะใหเ้หน็อยา่งชดัเจน และ
เป็นจดุทีท่่านสามารถชมยอดเขาหมิะมงักรหยกได้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10) เมนู สุกีป้ลำแซลมอน 
น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั GUAN FANG HOTEL, JIXIANGYUAN   HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีห้ำ ล่ีเจียง – รถไฟควำมเรว็สูง – คนุหมิง – วดัหยวนทง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (11)  
 น าท่านไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อเดนิทางกลบัคุนหมงิดว้ยรถไฟความเรว็สงู   
 ***** ทุกท่านตอ้งดแูลกระเป๋าสมัภาระดว้ยตวัเอง เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง ***** 
08.25 น. ออกเดนิทางสู่คุนหมงิ โดยขบวนรถไฟ D 8784  
11.23 น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟคุนหมงิ  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
บ่าย น าท่านแวะ ร้ำนหยก  ชมหยกและผลติภณัฑจ์ากหยกชัน้ดขีอง

ประเทศจนี..... น าท่านนมสัการสิง่ศักดิส์ ิทธิ ์ณ วดัหยวนทง  
ไหว้รปูเจา้แม่กวนอมิ 24 พระหตัถ์ และพระพุทธชนิราชจ าลอง
ทีอ่ดตีนายกรฐัมนตร ีฯพณฯ เกรยีงศกัดิ ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้
เป็นการเชื่อมสมัพนัธไมตรพีุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จนี  วดั
หยวนทงแห่งนี้สรา้งในสมยัราชวงศ์ถงัเป็นวดัหลวงเก่าแก่ประจ าเมอืงคุนหมงิ เป็นวดัทีใ่หญ่ที่สุดและมี
ประวตัยิาวนานกว่า 1,200 ปี .....น าทุกท่านแวะ  ร้ำนผ้ำไหมจีน ชมและเลอืกซื้อ ซึ่งนิยมน ามาผลติ
เป็นอุปกรณ์เครือ่งนอน อาทเิช่นผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (13) เมนูอาหารกวางตุง้ 
น าท่านเขา้ทีพ่กั MEI YIN HOTEL  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า   

วนัท่ีหก คนุหมิง – อทุยำนน ้ำตกคนุหมิง – กรงุเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14)  น าท่านแวะ ร้ำน

จ ำหน่ำยยำสมุนไพรจีน ซึ่งบ ารุงและรกัษาอาการของโรค
ต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพรอ้ม
รบัค าแนะน าจากแพทย์จีน เรื่องยาสมุนไพร ส าหรบับ ารุง
สุขภาพของทุกท่าน …น ำท่ำนชม อุทยานน ้ าตกคุนหมิง 
อุทยำนฯ มจีุดเด่นตรงน ้ำตกขนำดใหญ่ทีส่รำ้งขึน้  และเป็นส่วน
หนึ่งของโครงกำรผนัน ้ำจำกแม่น ้ำหนิวหลำนสู่ทะเลสำบเตยีน 



 

 

 
 
                    ฉือ ทีม่คีวำมกวำ้ง 400 เมตร และควำมสงู 12.5  เมตร ไดเ้วลาสมควรน าท่านไปยงัสนามบนิ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15)  

หลงัอาหารน าท่านไปยงัสนามบนิ 
15.20 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 613 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
16.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

************************************************ 
 
U 
 
 
 
 
 
อตัรำค่ำบริกำร  (บำทต่อท่ำน)      พฤษภำคม – ตลุำคม 2562 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
 

เดก็อำยุตัง้แต่ 2-11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

มีเตียงเสริม 

เดก็อำยุตัง้แต่ 2-11 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกั
เด่ียว
เพ่ิม 

15-20 พฤษภำคม  2562 25,999 25,999 24,999 4,000 
4-9, 18-23 มิถนุำยน  25,399 25,399 24,399 4,000 
12-17, 24-29 กรกฎำคม  26,399 26,399 25,399 4,000 
7-12 สิงหำคม  26,399 26,399 25,399 4,000 
27 สิงหำคม – 1 กนัยำยน  25,999 25,999 24,999 4,000 
10-15, 17-22 กนัยำยน  25,999 25,999 24,999 4,000 
12 – 17 ตลุำคม 26,399 26,399 25,399 4,000 
18-23 , 22-27 ตลุำคม  26,999 26,999 25,999 4,000 

 
+++ราคาไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท และค่าทิป 1,200 บาท+++ 

 
***** เน่ืองจำกเป็นรำยกำรทวัรร์ำคำโปรโมชัน่ จ ำเป็นต้องช ำระเงินและส่งส ำเนำพำสปอรต์หลงัจองทนัที   ท่ี
นัง่มีจ ำนวนจ ำกดั  หลงัออกบตัรโดยสำรแล้วไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ ***** 
 
 

รำยกำรทวัรน้ี์มีกำรเข้ำชมร้ำนสินค้ำพื้นเมืองต่ำงๆ  3  ร้ำนคือ ร้ำนหยก, นวดฝ่ำเท้ำ และ ผำ้ไหม ซ่ึงระบุ
อยู่ในโปรแกรมทวัรด้์วย และมีผลกบัรำคำทวัร ์  จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม โดยใช้เวลำแต่ละร้ำนประมำณ 45 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มีกำรบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 



 

 

 
 
อตัรำน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-คนุหมงิ -กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
          ***กระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กก. และ กระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ 1 ใบน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กก. *** 
2. ค่าตัว๋รถไฟความเรว็สงู ลีเ่จยีง - คุนหมงิ  
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  5  คนื  
4. ค่าอาหาร 15 มือ้ตามรายการ 
5. ค่ารถน าเทีย่วตามรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
7. ค่ำภำษีสนำมบินไทย , ภำษีสนำมบินจีน, ค่ำธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
8. ค่ำประกนัภยัอบุติัเหตเุดินทำงวงเงิน 1 ล้ำนบำท  

        *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
U 
อตัรำน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด  
2. ค่าน ้าหนกัเกนิ  30 ก.ก.  
3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณีนิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าวซี่า ปกต ิ4  วนัท าการ 1,650 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
6. ค่ำทิปไกดท้์องถ่ิน, คนขบัรถ และหวัหน้ำทวัร ์ 1,200 บำท(เกบ็จำกลูกค้ำต่อคนตลอดทริป) 
 
เอกสำรใช้ย่ืนวีซ่ำ 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รปูภาพสแีละ พืน้หลงัสขีาว เท่านัน้,หน้าตรง, 

เห็นใบหู,  ห้ามยิ้ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดบั,  ไม่สวมแว่นตาด า 
และไมส่วมเสือ้สขีาว , คนมสุลมิตอ้งเปิดใหเ้หน็ใบหน้า*** หา้มใชค้ลปิ หรอื ลวด
เยบ็ตดิกบัรปู หรอื ท าให้รปูถ่ายเป็นรอย  สถานฑูตจะปฎเิสธไม่รบัยื่นวซี่าโดย
เดด็ขาด *** 

4. ส าหรบัผู้ที่เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว ย้อนหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอส าเนาหน้าวซี่าจนีที่ใช้เดนิทางครัง้ล่าสุด 
(กรณีวซี่าจนีอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีที่ใช้เดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การส่งเอกสารยืน่วซี่า และ หนังสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศ
จนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 



 

 

 
 
6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรณุากรอกขอ้มลูตาม

ความเป็นจรงิเกี่ยวกบั สถานทีศ่กึษา สถานทที างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ทีท่ างาน ญาตทิี่ตดิต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รบัทรำบ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทูตมีกำรโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ( อายตุ ่ากว่า 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร  
8. กรณีที่เดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ต้องแนบหนังสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไม่มบีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซี่าดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อ าเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า 
10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการท าวซี่าท่าน

จะต้องรบัผดิชอบในการอนุญาตให้ เขา้-ออกเมอืงด้วยตนเอง เนื่องจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหว่างการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์

11. กรณีหนังสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย 
และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไป
ด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิ
 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รปูใหม ่ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน 
 สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัท าวซี่าใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 น ารปูถ่ายเก่า ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
 น ารปูถ่าย ที่มวีวิด้วยหลงั ที่ถ่ายเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวซี่า รูปถ่ายที่เป็นกระดาษ

สตคิเกอรห์รอื รปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
13. ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกติ 4 วนัท าการ  หากท่านใดยื่นขอวซี่า

ล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณีเรง่ด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีสุ่ด 1 วนั 1,650 
บาทต่อท่าน 

 



 

 

 
 
14. กรณวีซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการเล่ม

ละ 500บาท ส าหรบัการยื่นปกต ิและ750บาท ส าหรบัการยื่นด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยืน่ขอวซี่าของสถานทตูจนี   
 
เง่ือนไขกำรจอง 
1. กรณุาวางเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)                   
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระภายใน 30 วนัก่อนเดนิทาง 
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดนิทาง 
4. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30  วนั ตอ้งช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. สงวนสทิธิใ์นกำรคนืมดัจ ำทุกกรณี 
2. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30-44 วนั คดิค่ำใชจ้ำ่ย 80 %ของรำคำทวัรใ์นทุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 29 วนั คดิค่ำใชจ้ำ่ย 100 %ของรำคำทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นตน้ไมค่นื

ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดไมว่่ำกรณใีด ๆ ทัง้สิน้ทุกกรณี 
5. หลงัจำกกำรจองไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทำงได ้
 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทำงขัน้ต ่ำ 30 ท่ำน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้ำทวัรเ์ดนิทำงดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง หำกคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทำง 
 
หมายเหตุ 
1. รำยกำรและรำคำสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมเหมำะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำขึ้นอยูก่บัประกำศ

เปลีย่น  แปลงรำคำของสำยกำรบนิและอตัรำแลกเปลีย่น 
2. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯ แลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 
3. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทำงกำรเมอืง หรอืเหตุผลใดๆกต็ำม ซึง่อยู่นอกเหนือควำม    

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯไมค่นืเงนิ และไมม่กีำรจ่ำยค่ำชดเชยใหแ้ก่ท่ำน ไมว่่ำกรณใีดๆ (ไมว่่ำทัง้หมด
หรอืบำงส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชำตต่ิำงๆ กำรนดัหยดุงำน, กำรสไตรค,์ ปัญหำอนัเนื่องมำจำก
สุขภำพส่วนบุคคล, ปัญหำควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิเทีย่วบนิหรอืกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิอนั
เนื่องมำจำกสำยกำรบนิ 

4. ค่ำบรกิำรทีท่่ำนช ำระเป็นกำรช ำระแบบเหมำขำดและบรษิทัไดช้ ำระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำด
เช่นกนั   หำกท่ำนมไิดท้่องเทีย่วตำมรำยกำร หรอืไมใ่ชบ้รกิำรส่วนหนึ่งส่วนใด ท่ำนจะขอค่ำบรกิำรคนืไมไ่ด้ 



 

 

 
 
5. Bกรณทีีม่กีำรยกเลกิในช่วงหน้ำเทศกำลทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดไมว่่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ทุก

กรณ ีเวน้แต่ทำงบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ ำคนืจำกสำยกำรบนิและบรษิทัแลนดใ์นต่ำงประเทศจงึจะสำมำรถคนืเงนิ
ค่ำเสยีหำยใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่ำเสยีหำยทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง
รำยกำรท่องเทีย่วไดต้ำมควำมเหมำะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำก่อน 

6. รายการทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัท่านท่ีเป็นโรคหวัใจ, ความดนั, แพ้ความกดอากาศในท่ีสงูและโรค
ประจ าตวัอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีตัง้อยู่บนพื้นท่ีสงูจากระดบัน ้าทะเล 
1,800 – 4,600 เมตร ซ่ึงอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทวัรใ์ห้เหมาะสมกบั
สขุภาพของท่านก่อนการท าการจอง 

7. ส ำหรบัท่ำนทีจ่ะออกบตัรโดยสำรเครือ่งบนิภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ ภเูกต็ หรอืจงัหวดัอื่นๆ กรณุำแจง้
บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัว่ำทวัรค์ณะทีท่่ำนจองไวส้ำมำรถออกเดนิทำงไดห้รอืไม ่   หำกท่ำนออกบตัรโดยสำรโดย
ไมไ่ดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัฯ แลว้ปรำกฏว่ำทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว  

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกนั หากต้องการเคลื่อนวนัเดนิทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บและการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และได้
ด าเนินการ ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได้) ผู้เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบนิเท่านัน้ 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่    (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัอาจเตม็  

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ   ปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผู้สูงอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 



 

 

 
 
 
ควำมรบัผิดชอบ  

1. บรษิัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บรษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การ
จลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรอืก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุ
ต่างๆ ฯลฯ  หรอืต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรอืออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

 
 
 


