
  

 
วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.45-18.50)
เมืองฉู่ส่ง  

X X  
YI REN GU ZHEN HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 
ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชม 
เจดีย์สามองค์จงเต้ียน-โค้งแรกแม่น้ําแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า 

   
SHENG QU HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์ 

สีน้ําเงิน-จงเต้ียน-ลี่เจียง-ร้านใบชา 
เมืองโบราณลี่เจียง 
 

   
WEI YE NA HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ)่ 

โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ําหยก-สาหร่าย 
เกลียวทอง-ลี่เจียง-ต้าหลี ่
 

   
ASIA STAR HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง 

ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท 
หรือถนนคนเดิน 

   
ENJOYING HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

6 ร้านนวดเท้า-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 
(MU741:13.30-14.35) 

  X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ านวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง  

 



ก าหนดการเดินทาง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 
วันแรก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง 

12.30 น.          คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก  ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

15.40 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742  
18.50 น.         เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล

ยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับ
เมืองต้าลี ่ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ที่พัก 
  พักที่ YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง ฉู่สง–ต้าหลี–่เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเต้ียน-โค้งแรกแม่น้ําแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตก
เฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 
เมตร  นําท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ  อันเป็น
นครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า  นําท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเต้ียน “ แชงกรีล่า ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และ
อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง    สถานที่แห่งนี้จึงได้ช่ือว่า  “ ดินแดนแห่งความฝัน ”   ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชม  โค้งแรกแม่น้ําแยงซี  เกิดจากแม่น้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็น
ที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จน
เกิดเป็น   “ โค้งแรกแม่น้ําแยงซี ” ขึ้น จากนั้นเดินทางสู่  เมืองโบราณแชงกรีล่า  เป็นศูนย์รวมของ
วัฒนธรรมชาว ทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณ ทิเบตซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง
และร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ SHENG QU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม            วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน (กระเช้า)–จงเต้ียน-ลี่เจียง-ร้านใบชา-เมืองโบราณลี่เจียง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 
ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย 
รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธ์ิที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่  หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน  แห่งเมืองแชงกรีล่า  มีความสูงกว่า  4,500 เมตร  จาก

ระดับน้ําทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร  นําท่านโดยสาร  กระเช้า  
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน  และเปลี่ย นกระเช้าต่อไปยัง  
จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน  เป็นจุดชมวิว  แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่



ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่   นําท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง )  
เป็นเมืองซ่ึงต้ังอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี  นําท่านแวะ ร้านใบชา  
ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีช่ือเสียง ต่างๆ จากนั้นนําท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง   ชมเมืองโบราณของ
ชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น 
“ เมืองมรดกโลก ”  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารไทย 
  พักที่ WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สี ่                ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ)่ – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) 
   อุทยานน้ําหยก-สาหร่ายเกลียวทอง – ลี่เจียง – ต้าหลี่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขา
สูงที่ตั้งตระหง่าน  ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนําท่าน  โดยสารกระเช้าไฟฟ้า  (กระเช้า
ใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก  ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัส
ความหนาวเย็นและย่ิงใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ จากนั้นนําท่านชม   IMPRESSION LIJIANG ผู้กํากับ
ช่ือก้องโลก  จาง อวี้ โหมว  ได้เนรมิต ให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็น
เวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ําหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลาย

ของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ  นําท่านแวะชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง  พืชใต้น้ําล้ําคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพช้ัน
ยอด จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู ่เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เขตปกครอง
ตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน 
  พักที่ ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า              ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-วัดหยวนทง-ร้านไข่มุก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )  เมืองเอกและเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน  จากนั้น นําท่านชม  ร้านหยก ซึ่งเป็น
เครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง 
บ่าย นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ณ วัดหยวนทง  ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ” มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นําท่านนมัสการ  พระพุทธรูปจําลอง  ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศ
ไทย  นําท่านแวะ ร้านไข่มุก  เลือกซื้อครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่ทําจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงใน
ทะเลสาบ   จากนั้น  อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท  หรือ ถนนคนเดิน  ให้ท่านได้ เลือกซื้อสินค้าต่างๆ 
ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้้าจ้ิมไทยรสเด็ด 
 พักที่  ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่หก  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – คุนหมิง – กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



นําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว
ไม่ซ้ําใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถั ง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ   “บัวหิมะ”  สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด 
13.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741  
14.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.............. 
 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************  
      ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา        

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***) 
 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา ,ร้านสาหร่าวเกลียวทอง , ร้านหยก , ร้าน
ไข่มุก,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึง
เรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  
2 ท่านราคาท่านละ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตียง) 

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่มท่านละ 

18-23 ก.ย. 59 
1-6 / 15-20 / 23-28 พ.ย. 59 
13-18 / 19-24 ธ.ค. 59 

24,900 บาท 23,900 บาท 4,500  บาท 

6-11 ธ.ค. 59 25,900 บาท 24,900 บาท 4,500 บาท 

18-23/19-24/20-25/21-26 ต.ค. 59  27,900 บาท 26,900 บาท 4,500  บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
17,500 บาท 4,500 บาท 



 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะ
น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)  

 กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้อง
ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) 

 กรณีที่ท่านต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทําการ) ต้องชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม ท่านละ 700 บาท) 
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระท่านละ  2 ใบ มีน้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ (เท่ากับ 46 กิโลกรัม )  , ค่าประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี  ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ  ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

 
 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน , ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย , เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม , จลาจล , 
นัดหยุดงาน , การก่อการร้าย กา รยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

 



เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง ) ครบ 15 ท่าน มี
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วัน   เก็บค่ามัดจําทั้งหมด 
6.2 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
6.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ ปที่มีการการันตี 

ค่ามัดจําที่พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   
รวมถึง เที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ 
ค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่  15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน , ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม  เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย , 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจ ากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 



11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้อง

ไม่ใช่ 
    สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **     
 ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
- เด็กอายุตํ่ากว่า 18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่  ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด ) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ่ากว่า 18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่  ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด ) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ ,หนังสือยิม ยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น  
และ  
 - เด็กอายุตํ่ากว่า 18ปี เดินทางพร้อมญาติ  ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด ),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,
สําเนาบัตรประชาชน  , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง 
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
7.  ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า  หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

8.  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9.  โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ ก ารเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรั บผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า- ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)  



 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทํางานใน ประเทศไทยเท่านั้น 

 หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 
       เอกสารที่ต้องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-
ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับ
ร้านที่แปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก  
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อย่ืนทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 

 
 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี ** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................. ..... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................. .................................................................... .................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
............................................................................................................................. .............................. ............................ .
...................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่  
....................................................................................................... .................................................................................
.................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................... 
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... ............... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่……… …………................….....………………… 
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.............................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่.......... เดือน.........................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน...............................ป.ี.............. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน...............................ป.ี.............. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................. ................... 
RELATION.......................... ......................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................ SURNAME................................... ............................ ......................... 
RELATION.......................... .........................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


