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วันที ่ โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ฉู่สง (MU 742 : 15.55-19.25) X X / 
YUNHUA HOTEL 4ดำว 
หรอืระดับเทยีบเทำ่ 
 

2 
ตำ้หลี-่ เมืองโบรำณตำ้ลี-่ทะเลสำบเอ๋อไห-๋ ลี่
เจียง-เมืองโบรำณลีเ่จียง 

/ / / 
JIXIANGYUAN HOTEL 
4ดำวหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

3 
ภเูขำหมิะมังกรหยก(กระเชำ้ใหญ)่ 
โชวจ์ำงอีโ้หมว-อุทยำนน ้ำหยก-ลีเ่จียง-เมืองฉู่สง 

/ / / 
YUNHAU HOTEL4 ดำว 
หรอืระดับเทยีบเทำ่ 

4 
ฉู่สง-คนุหมงิ-รำ้นนวดเทำ้-รำ้นชำ-เขำซซีำน 
(รวมรถแบตเตอรี)่-รำ้นผำ้ไหม-อสิระชอ้ปป้ิง 
หำ้งวอลมำรท์หรอืถนนคนเดนิ 

/ / / 
LONGWAY HOTEL4 
ดำวหรอืระดับเทยีบเทำ่ 

5 
วัดหยวนทง-รำ้นหยก-คนุหมงิ-กรงุเทพฯ 
(MU 741 : 13.15-14.55) 
 
 
 

/ X X  

หมายเหตุ :  

 ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท 

 กรณุาเตรยีมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 

 

 

  

  
วันทีห่นึง่ กรงุเทพฯ – คณุหมงิ  -/-/D 

 คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ  สำยกำรบนิไชน่ำ อสีเทริน์ (MU)โดยมี

เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกกอ่นขึน้เครือ่งบนิ 

 

หมำยเหต ุ ทำงบรษัิทไดเ้ตรยีมกำรเดนิทำงของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิ, 

เชำ่รถโคช้, จองทีพั่ก, รำ้นอำหำร สถำนทีเ่ขำ้ชมต่ำง ๆ ไวล้ว่งหนำ้ใหก้ับกรุ๊ป

ทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุำรณ์ อำท ิกำรยกเลกิเทีย่วบนิ, กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ,  

กำรพลำดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), กำรนัดหยดุงำน, กำรจลำจล, ภัยพบัิต,ิ 

กำรถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมือง ท ำใหก้ำรเดนิทำงลำ่ชำ้ หรอืเหตุสดุวสัิยอื่น ๆ ไม่

สำมำรถเดนิทำงไปยังจุดหมำยตำมโปรแกรมได ้หัวหนำ้ทัวร์ มีสทิธิใ์นกำร

เปลีย่นโปรแกรม และไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ทีช่ ำระแลว้ เพรำะทำง

บรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ  ลว่งหนำ้แลว้ และหำกมีคำ่ใชจ้่ำยอืน่ ๆ  เกดิขึน้

นอกจำกในรำยกำรทัวร ์หัวหนำ้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่ำนทรำบ เพรำะเป็นสิง่ที่ทำง

บรษัิท ฯ มอิำจรับผดิชอบได ้

15.55 น. ออกเดนิทำงสู ่นครคณุหมงิ โดยสำยกำรบนิไชน่ำ อีสเทริน์ เทีย่วบนิที ่MU742  

19.25 น. เดนิทำงถงึทา่อากาศยานนานาชาตนิครคุนหมงิผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมืองจำกนัน้น ำคณะเดนิทำงสู ่ โรงแรมทีพ่กัเมอืงฉู่สง (ใชเ้วลาเดนิทาง 

2.30 ช ัว่โมง)  โปรแกรมจัดใหน้อนในเมอืงฉู่สงในคนืแรก อำจจะ เขำ้โรงแรม

ดกึหน่อย แตจ่ะท ำใหส้ะดวกตอ่โปรแกรมเทีย่วในวันรุง่ข ึน้ เพื่อใหล้กูคำ้

สนุกสนำนกบักำรทอ่งเทีย่วไดอ้ยำ่งเต็มที ่

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (1)  

 น ำคณะพักทีโ่รงแรม YUNHUA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   



 

วันทีส่อง ตำ้ลี ่– เมืองโบรำณตำ้ลี–่ ชมทะเลสำบเออ๋ไห ่– ชมเจดยีส์ำมองค ์– ลีเ่จียง – 

สระมังกรด ำ – เมืองโบรำณลีเ่จียง 

B/L/D 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (2)  

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ เมอืงตา้หลี(่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง ) 

ทำงตะวันตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยนูนำนโดยมชีนกลุม่นอ้ยอำศัยอยูร่ว่มกัน

กวำ่ 20 เชือ้ชำต ิ เดมิมีชือ่ว่ำ “หนันเจำ” จำกนัน้น ำทำ่นชม เมอืงโบราณ

แหง่ตา้ลี ่ สัมผัสบรรยำกำศอันสงบเงยีบของเมืองไทเ่หออันเป็นนครหลวงของ

อำณำจักรโบรำณน่ำนเจำ้ชมซำกเมอืงเกำ่และก ำแพงเมอืงโบรำณพรอ้มชมหลัก

ศลิำหนันเจำซึง่บันทกึเรือ่งรำวควำมสัมพันธร์ะหว่ำงชำวน่ำนเจำ้กบัรำชวงศถั์ง 

น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ะเลสาบเออ๋ไห ่ (erhai) 大理洱海ทะเลสำบเออ๋ไห ่ อยูใ่น

เขตเมืองตำ้หลีใ่นมณฑลยนูำน  กนิเน้ือที ่256 ตำรำงกโิลเมตร มีปรมิำตรน ้ำถงึ 

3,000ลำ้นลกูบำศกเ์มตร มีควำมลกึตัง้ 20-30 เมตร  จัดเป็นทะเลสำบน ้ำจืดที่

ใหญเ่ป็นอันดับเจ็ดของจนี ทะเลสำบแหง่น้ีมีรปูรำ่งคลำ้ยรปูใบหขูองมนุษย ์ เลย

ไดช้ือ่วำ่ทะเลสำบ เออ๋ไห ่ ( เอ๋อออกเสยีงตรงกบัค ำว่ำใบห)ู ทะเลสำบเออ๋ไห ่ 

ถกูขนำบดว้ยภเูขำ ชงัซำน ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ทีอ่ยูคู่ก่บัทะเลสำบ

เอ๋อไหม่ำแตอ่ด ี

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (3)  

 น ำคณะออกเดนิทำงตอ่ ระหวำ่งทำงผำ่นชม เจดยี ์“ซานถา่” หรอืเจดยี ์3 องค ์

แหง่วัดฉงเซิง่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตำ้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงำม ตัง้อยูร่มิ

ทะเลสำบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีำวสวยงำม 3 องคโ์ดยองคก์ลำงมีควำม

สงูถงึ 70 เมตรสรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศถั์ง ซึง่จะมลัีกษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์น

เมืองซอีำนซึง่เป็นสถำปัตยกรรมทีส่รำ้งขึน้ในสมัยเดยีวกัน สว่นองคเ์ล็กอกี 2 

องคส์รำ้งเพิม่เตมิทหีลังในสมัยรำชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพ่ทุธศำสนำก ำลัง

ไดรั้บควำมนยิมสงูสดุในประเทศจีน และไดม้ีกำรบูรณะเจดยีเ์หลำ่น้ีในชว่งปี 

ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบรำณวัตถจุำกศตวรรษที ่7-10 กวำ่ 600 ช ิน้ในองค์

เจดยีจ์ำกนัน้เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ช ัว่โมง) เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขำทีม่ีทัศนียภำพงดงำมเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชำว

น่ำซถีอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่ีควำมน่ำสนใจทัง้ทำงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

เชน่กำรมีโครงสรำ้งทำงสังคมแบบสตรเีป็นใหญน่อกจำกนัน้ยังมีภำษำภำพที่

เป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย ชมเมอืงโบราณลีเ่จยีง หรอืเมอืงโบรำณตำ้เหยยีนเจิง้

ซึง่เป็นเมืองทีส่รำ้งขึน้มำในสมัยตน้รำชวงศถั์งมปีระวัตยิำวนำนกวำ่ 1,300 ปีตัว

เมืองตัง้อยูท่ำ่มกลำงกำรโอบลอ้มดว้ยสำยน ้ำนอ้ยใหญท่ีไ่หลมำจำกสระมังกร

ด ำพื้นทีตั่ง้ของเมอืงโบรำณแหง่น้ีมีรปูรำ่งลักษณะคลำ้ยหนิฝนหมกึจีนในเขต

เมืองโบรำณยังคงควำมงำมในอดตีไวอ้ยำ่งสมบรูณ์เชน่อำคำรไมแ้บบจนีโบรำณ

ตน้หลวิรมิธำรทียั่งคงปลวิไปมำตำมสำยลมล ำธำรน ้ำทีไ่หลผำ่นเมอืงแหง่น้ีดว้ย

ควำมสวยงำมเหลำ่น้ีท ำใหเ้มืองโบรำณลีเ่จียงไดถ้กูบันทกึเป็นมรดกทำง

วัฒนธรรมของโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกนอกจำกน้ียำมค ำ่คนืก็มกีำรประดับไฟ

แสงสงีดงำมอีกดว้ย 

 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (4)  

 น ำคณะพักทีโ่รงแรม JI XIANG YUAN HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 



 

วันทีส่ำม ภเูขำหมิะมังกรหยก (กระเชำ้ใหญ)่ – IMPRESSION (โชวจ์ำงอวีโ้หมว) – 

อุทยำนน ้ำหยก – ฉูสง่ 

B/L/D 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม (5)  

 น ำคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจุดชมววิภูเขาหมิะ

มงักรหยกที่ควำมสงูระดับ 4,506 เมตรใหท้ำ่นไดสั้มผัสควำมหนำวเย็นและ

ยิง่ใหญข่องภเูขำแหง่น้ี บรเิวณเขำมีตน้ฉ ำฉำยนูนำนทีม่ีอำยกุวำ่พันปีเทอืกเขำน้ี

หำกมองดูแลว้ลักษณะคลำ้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นที่มำของชื่อ

เทอืกเขำจำกนัน้น ำทำ่นสูโ่รงละคร IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิง่ใหญ ่

โดยผูก้ ำกับชือ่กอ้งโลก จำงอวี้โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขำหมิะมังกรหยกเป็นฉำก

หลัง และบรเิวณทุง่หญำ้เป็นเวทกีำรแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่ำ 600 ชวีติ แสง 

ส ีเสยีงกำรแตง่กำยตระกำรตำ เลำ่เรือ่งรำวชวีติควำมเป็นอยู ่และชำวเผ่ำตำ่งๆ 

ของเมืองลีเ่จียงควำมส ำเร็จของกำรแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้ับจำงอี้โหมวผู ้

ก ำกับชำวจีนที่มีชือ่เสยีงในระดับโลกทีล่่ำสดุไดฝ้ำกผลงำนไหก้ับพธิเีปิด-ปิด

กฬีำโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รำ้งควำมประทับใจไปทัง้โลกเมื่อปลำยปี 

2551 

หมายเหตุ : ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนั

เดนิทางดงักลา่วทางโชวง์ดการแสดง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็น

โชวล์ ีสุ่ย่จนิซาแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไมม่กีารคนื

คา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6)เมนูพเิศษ !!!! สุกีป้ลาแซลมอ่น  

 เดนิทำงสู ่อุทยานน า้หยกซึง่มีตำน ้ำธรรมชำตผิุดขึน้มำ 2 ตำ เป็นน ้ำทีซ่มึมำ

จำกกำรละลำยของน ้ำแข็งบนภเูขำหมิะมังกรหยก เป็นสถำนทีแ่สดงวัฒนธรรม

ของชนเผ่ำนำซีกลมกลืนกับธรรมชำติประกอบดว้ยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้น

แกะสลักดว้ยไมข้ำ้งขวำเป็นพ่อขำ้งซำ้ยเป็นแม่และน ้ำตกมังกรที่ไหลหล่ังไป

ตำมไหลเ่ขำแบง่เป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่ว่ำมังกรออกถ ้ำชัน้ทีส่องชือ่วำ่มังกรเลน่น ้ำ

ชัน้ทีส่ำมชือ่วำ่มังกรโบยบนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดำซึง่เป็นทีสั่กกำรบูชำของคนใน

พื้นที่มีอำยุมำกกว่ำ  500 ปี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฉูส่ง (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) 

 

 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (7)  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพั่ก YUN HUA HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

วันทีส่ี ่ คณุหมงิ – ศนูยน์วดแพทยโ์บรำณ –เขำซซีำน(รวมรถแบตเตอรี)่ - รำ้นชำ – 

รำ้นผำ้ไหม – อสิระชอ้ปป้ิงหำ้งวอลมำรท์หรอืถนนคนเดนิ 

B/L/D 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม (8)  

 เดนิทำงกลับสูคุ่นหมงิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) ใหท้ำ่นได ้

ชมทัศนียภำพทีง่ดงำม ตลอดสองขำ้งทำง น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ ศูนยน์วดแพทย์

แผนโบราณจนีนวดฝ่ำเทำ้เพือ่สขุภำพผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้กบัยำนวด

 



 

ขนำดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ำ้ใครพรอ้มชมครมีเป่ำซูถั่งหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมี

บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดำ้นรักษำแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกัดตอ่ยเป็น

ยำสำมัญประจ ำบำ้นแวะชมิชาและ รา้นผา้ไหมใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้และ

ผลติภัณฑท์ีผ่ลติจำกผำ้ไหม  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (9)เมนูพเิศษ !!!! อาหารกวางตุง้  

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่ขาซซีาน (รวมรถแบตเตอรี)่ ลอดผำ่นประตหูลงเหมนิ ซึง่

สรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิชมทวิทัศน์บนเขำซซีำนเต็มไปดว้ยแมกไมเ้ขยีวขจี

ผ่ำนอโุมงคต์ำมไหลเ่ขำศำลเจำ้ 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (10) เมนูพเิศษ !!!! สุกีเ้ห็ด  

 น ำทำ่นเขำ้ทีพั่ก LONG WAY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

วันทีห่ำ้ วัดหยวนทง –รำ้นหยก - สนำมบนิ – กรงุเทพ B/-/- 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม (11)  

 จำกนัน้น ำคณะเขำ้ชมวดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกำ่แกข่องมณฑลยนู

นำนตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจียงเป็นอำรำมทำงพระพุทธศำสนำทีใ่หญท่ีส่ดุใน

คนุหมงิอำยเุกำ่แกก่วำ่พันปีภำยในวัดตกแตง่รม่รืน่สวยงำมกลำงลำนมสีระน ้ำ

ขนำดใหญ ่มีสะพำนขำ้มไปสูศ่ำลำแปดเหลีย่มกลำงสระดำ้นหลังวัดเป็นอำคำร

สรำ้งใหม่ประดษิฐำนพระพทุธรปูพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีง

ศักดิ ์ชมะนันทน์นำยกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอั้ญเชญิไปประดษิฐำนไวณ้

ทีวั่ดหยวนทงแหง่น้ี น ำทำ่นเดนิทำงสู ่รา้นหยกซึง่เป็นเครือ่งประดับ น ำโชคให ้

ทำ่นเลอืกซือ้เป็นของฝำกล ำ้คำ่ หลังจำกนัน้พำทกุทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

 

 หัวหนำ้ทวัรอ์ ำนวยควำมสะดวกในกำรโหลดกระเป๋ำและท ำ TAX REFUND ให ้

ทำ่นทีส่นำมบนิ 

 

13.15 น. เดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ ไชน่ำ อสิเทริน์โดยเทีย่วบนิที ่MU741  

14.55น. เดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิำพ  



 

อัตรำคำ่บรกิำร : 
ชว่งเวลำเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็กเสรมิ

เตยีง 
เด็กไม่เสรมิ

เตยีง 

พักเดีย่ว รำคำไม่รวมต๋ัว 

14-18 มีนำคม 2561 19,900 19,900 18,900 4,500 9,500 

21-25 มีนำคม 2561 19,900 19,900 18,900 4,500 9,500 

คำ่ทวัรร์วม : 

  คำ่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป รวมคำ่ภำษี และสว่นเพิม่ของน ้ำมันเชือ้เพลงิ 

 คำ่รถโคช้มำตรฐำน ทอ่งเทีย่วตำมโปรแกรมทีร่ะบุ 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 คำ่โรงแรมทีพั่กระดับ โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บำง

โรงแรมอำจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน 

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร (หำกทำ่นไมท่ำนมือ้อำหำรมือ้ใด จะไม่สำมำรถคนืเงนิได)้ 

 คำ่ประกันกำรเดนิทำงอุบัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ 

* หมายเหตุกรณีผูเ้ดนิทำงมอีำย ุ1 เดอืน – 15 ปี และผูเ้ดนิทำง อำย ุ70 ปีขึน้ไป คุม้ครองเพยีง 50% ของ

วงเงนิคุม้ครอง และส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีม่อีำยไุม่ถงึ 1 เดอืน กรมธรรม์ไม่รับคุม้ครองใดๆทัง้สิน้ 

–หำกมีควำมประสงคจ์ะเพิม่ควำมคุม้ครองสขุภำพ หรอื ในกรณสัีมภำระในกำรเดนิทำงสญูหำยตลอดจนควำม

ลำ่ชำ้ของสัมภำระและเทีย่วบนิกรณุำสอบถำมทำงบรษัิททัวรอ์ีกครัง้ 

 น ้ำอืม่ทำ่นละ 1 ขวดตอ่ 1 วัน 

 น ้ำหนักกระเป๋ำ ส ำหรับโหลด 23 กโิลกรัม 2 ใบ (รวมกนัได ้46 กโิลกรมั) กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทเดนิทำงพรอ้มทกุทำ่นจำกกรงุเทพฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

คำ่ทวัรไ์มร่วม : 

  คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 

 คำ่วีซำ่ส ำหรับชำวตำ่งชำต ิ 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเกนิ 

 คำ่มนิบิำร ์คำ่ชมภำพยนตรพ์เิศษภำยในหอ้งพัก 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซักรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคำ่อำหำรทีส่ั่งมำในหอ้งพัก คำ่อำหำร 

และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรำ้นอำหำร นอกเหนือจำกทีท่ำงบรษัิทฯ จัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เชน่ 

หำกทำ่นทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพียงอยำ่งเดยีว ทำ่นตอ้งมีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

 คำ่ไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถวันละ 1,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น (ช ำระทีส่นำมบนิสวุรรณภมู)ิ 

 คำ่วีซำ่ประเทศจีนแบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่ว 1,500 บำทตอ่ทำ่น 

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ : 

 - กำรจองครัง้แรก มัดจ ำทำ่นละ 10,000 บำท  ภำยใน 2 วันหลังกำรจอง และช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงภำยใน 20 

วัน   

หำกเป็นชว่งเทศกำลหรอืวันหยดุยำวช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงภำยใน 30วัน   

(กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มัดจ ำหรอืช ำระไม่ครบหรอืเช็คธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ยไมว่่ำดว้ยสำเหตใุดใดผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิกำร

จัด หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)  

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุใน

รำยกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่บรกิำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 
 



 

 

 

 

กำรยกเลกิกำรจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 60 วัน คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 59 - 45 วัน  หักมัดจ ำ 10,000 บำท/ทำ่น 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 44 - 30 วัน  หักมัดจ ำ 50 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทัวร/์ทำ่น 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29 - 22 วันกอ่นกำรเดนิทำง  หักมัดจ ำ 80 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทัวร/์ทำ่น 

  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 22 วัน หรอื NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทัวร/์ทำ่น 

หมำยเหต ุ

 - รำยกำร และรำคำส ำหรับผูร้ว่มเดนิทำงผูใ้หญอ่ยำ่งนอ้ย 15 ทำ่น เดนิทำงไป และกลับพรอ้มคณะ 

- รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งกบัสำยกำร

บนิ และโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 

- รำคำน้ีคดิตำมรำคำต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำต๋ัวเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำ

ต๋ัวเครือ่งบนิ ตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

- บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีเกดิควำมเสยีหำย หรอืสญูหำย ส ำหรับกระเป๋ำเดนิทำง หรอืของมีคำ่

สว่นตัวของทำ่น ระหว่ำงกำรเดนิทำง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิไมว่ำ่ทัง้หมด หรอืบำงสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

มไิดร้ับอนุญำต ใหเ้ดนิทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อันเน่ืองมำจำกกำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้

เมือง หรอื มสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น ดว้ยเหตอัุนเน่ืองมำจำกควำมผดิพลำด ควำม

ลำ่ชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษัิทขนสง่ หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เหตกุำรณ์ทำง

กำรเมอืง กำรจลำจล ภัยธรรมชำต ิอันนอกเหนือจำกควำมควบคมุ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ในกรณทีีผู่เ้ดนิทำงไม่ใชบ้รกิำรบำงสว่นหรอื

ทัง้หมด โดยควำมสมัครใจของผูเ้ดนิทำงเอง และ/หรอืไม่เดนิทำงไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไมป่รำกฏตัวในวัน

เดนิทำง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวรน้ี์ไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับเวลำ กำรจรำจร สภำพอำกำศ และเหตสุดุวสัิยอื่นๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้ ทัง้น้ี เพือ่ควำมปลอดภัย และ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย 

กำรสญูหำย หรอืจำกอุบัตเิหตตุำ่งๆ 

- มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจำก

มีเอกสำร ลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

- บรษัิทฯ จัดใหเ้ฉพำะลกูคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์กุวันเทำ่นัน้  หำกทำ่นไม่สำมำรถ

รว่มทัวรท์กุวัน แคส่มัครมำรว่มทัวรเ์พียงเพือ่กำรใชต๋ั้วเครือ่งบนิและทีพั่กในรำคำพเิศษ  หำกทำ่นไมแ่จง้ 

และปรำกฏวำ่ทำ่นไม่รวมทวัรใ์นบำงวัน ทำงบรษัิทจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD(

กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพื่อทำงผูจั้ดจะไดค้ดิคำ่บรกิำรทีเ่หมำะสม) 

- เด็ก หมำยถงึ ผูท้ีม่อีำยนุอ้ยกว่ำ 12 ปี 

- หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมีอำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำง 

 *.*.*. น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดคนละ 23 กโิลกรมั*.*.*.กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 



 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย 
**ยืน่วีซำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดังน้ี ** 
-ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,550 บำท  
1.หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  
2.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 
3.ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่น
กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 
4.ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบัตรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 
5.เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตัวทำ่นเอง 
6.กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  
- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบัิตรตัวจรงิ, ส ำเนำสตูบัิตรและสตูบัิตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
- กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 
ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น
กรณีฉุกเฉนิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้่ำ
ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซำ่ เลม่ทีม่ีปัญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7.เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วีซำ่ ดังนัน้กรณุำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 7-10 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 
8.โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจีนอยูใ่นระหว่ำงจัดระเบียบกำรยืน่วีซำ่ใหม่ กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบั้ตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 
9.ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วีซำ่ใน
รำยละเอียด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรณุำดแูลบัตรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 
ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 
10. กรณหีนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 
- ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวีซำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
-หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณหีนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
เน่ืองจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจีน 
คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วีซำ่หนังสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษัิทสำมำรถขอวีซำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกิัน จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท  
2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิื่นๆ จำ่ยเพิม่  100 บำท 
- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซำ่ และตรำเขำ้-ออก
อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รปูถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รปูใหม่ถำ่ยมำไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 



 

- ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 
3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  
4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5.สมุดบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตรำประทับรำ้นที่
แปลสถำนฑตูจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดังตอ่ไปน้ี 
1.ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2.น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้
3.น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอียงขำ้ง มำตัดใชเ้พื่อยืน่ท ำวีซำ่ 

4.น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์
 
อัตรำคำ่วีซำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจีน เมือ่ทำ่นสง่หนังสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วีซำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 
 
(ตำ่งชำตฝิรั่งเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยีเบลเยีย่ม 
สำธำรณรัฐเชก็เดนมำรก์ฟินแลนดฝ์ร่ังเศสเยอรมันกรซีฮังกำรไีอซแ์ลนดอ์ติำลลีทัิวเนียลัตเวีย 
ลักเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนดโ์ปแลนดน์อรเ์วยโ์ปรตเุกสสโลวำเกยีสโลเวเนียสเปนสวีเดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซำ่ดว่นได)้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

**สถานทูตจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบ
โดยเฉพาะเบอรต์ดิตอ่  เเละกรณีท าลูกคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบุใหช้ดัเจนดว้ยวา่ท าอะไร** 

ชือ่-นามสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 
NAME...................................................SURNAME................................................................ 

สถานภาพ   โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

....................................................................................................................................  

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภำษำอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่  

............................................................................................................................................

.................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื

............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่ 

............................................................................................................................................

...................................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น

............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภำษำอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน 
....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภำษำอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่ 

............................................................................................................................................

........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร………………….…………… 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทร
เช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม ือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่
..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 

เม ือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน.............................ปี................................. 



 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภำษำอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................... 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้น ีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั) 

 

 


