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• แชงกรีลา ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส  

• วัดลามะซงจานหลิง เจดียจวนจิง 

• เตอชิง ชมภูเขาหิมะเหมยลี่ 1 ใน 8 ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิของทิเบต 

• ลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก  

• ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเชาใหญ Glacier Park 

• ตาหลี่ เมืองโบราณแหงอาณาจักรนานเจา  

• ชมการแสดง Impression Lijiang  
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กําหนดการเดินทาง : เดือนกรกฏาคม – ตุลาคม 2562 

วันแรก     กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ตาหลี่ – เมืองโบราณตาหลี่ 

08.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG) 

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกดานสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกทาน 

10.45 น. ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที่ TG 612  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานฉางสุย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลา 

  ทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจเอกสารการเขาเมอืงแลว  นําทานเดินทางไป

  ยังเมืองตาหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน อยูในมณฑลยูนนาน อยูระหวาง 

  ทะเลสาบเออไห กับภูเขาฉางซาน เปนเมอืงทีม่ีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 20 เช้ือชาติ เดมิช่ือ หนัน 

  เจา หรือ ที่คนไทยเรารูจักในนาม อาณาจักรนานเจา (ค.ศ.738-903) จากนั้นชนชาติไป เขามา 

  ปกครองตอ และ สถาปนาเปนอาณาจักรตาหล่ี (ค.ศ. 937) และในภายหลังไดถูกกองทัพของ กุบไล 

  ขาน ทาํลายลงในป ค.ศ. 1253 แตรองรอยของอารยะ 

  ธรรมเกาแกของตาหล่ียังคงปรากฏใหเห็นจนถึงทุกวันนี้.... 

  นําทานชม ตาหลี่กูเฉิง หรือเมืองโบราณตาหล่ี สัมผัส 

  บรรยากาศอนัเงยีบสงบของเมอืง ไทเหอ เมอืงหลวงของ 

  อาณาจักรโบราณนานเจา ชมซากเมืองเกา และกําแพง 

  เมืองโบราณ และหลักศิลาหนนัเจา สูง 3 เมตร   

  สรางขึ้นในป ค.ศ.766 ซึ่งบันทึกระบบการปกครองและ 

  เศรษฐกิจของรัฐไว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)   

นําทานเขาทีพ่ัก  GREEN  EAST HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง          ตาหลี่ – เจดียสามองค – โคงแรกแมน้ําแยงซี – หุบเขาเสือกระโจน – แชงกรีลา – เจดียจวนจิง     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (2) นําทานผานชม เจดีย 3 องค หรือ ซานถา สัญลักษณของ

เมืองตาหล่ี โดดเดนและงดงามริมทะเลสาบเออไหประกอบ

ดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องคซึ่งมีอายุกวา 1,000 ป โดย

องคกลางมคีวามสงูถึง 70 เมตร สรางขึ้นในสมยัราชวงศถัง 

ทําใหมีลักษณะเดียวกับเจดียที่เมืองซีอาน สวนอีกสององค

เล็กสรางขึน้ภายหลังในสมยัราชวงศหยวน เปนชวงที่พุทธ

ศาสนา ไดรับความนิยมสูงสดุในประเทศจีน  ในป ค.ศ. 

1978 ไดบูรณะเจดียและมกีารคนพบโบราณวัตถุสมัย ค.ศ.

ที่ 7 -10 กวา 600 ช้ิน .......  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

  บาย นําทานออกเดินทางสู แชงกรีลา  ระหวางทางผาน แวะชม

ความงดงามของแมน้ําแยงซีหรือ ฉางเจียงตี้ย่ีกวน 

บริเวณที่ทานสามารถชมทัศนียภาพโคงแรกของแมน้ําแยง

ซี  ซึ่งเกิดจากแมน้าํที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห-ทเิบต 

แลวกระทบกับผาหินสูงชัน ทําใหน้ําไหลหวนกลับไปในรูป

ตัว U ... ไดเวลาสมควร นําทานเดนิทางสู หุบเขาเสือ

กระโจน เปนหุบเขาลึกและชองแคบลือช่ือของแมน้ําจินซาเจยีง หุบเหวลึกเกอืบ 1000 เมตร บริเวณ

กลางแมน้าํมีโตรกหนิ ซึ่งเลากันวาเสือกระโจนขามฟากโดยใชโตรกหินนี ้ จึงเปนที่มาของช่ือหุบเขาเสอื

กระโจน บริเวณนี้น้ําไหลเช่ียวกราก เมือ่ปะทะโขดหินจึงเกดิสียงดังสนัน่ไปไกลถึง 10 กิโลเมตร  ... นํา

ทานออกเดนิทางตอไปยัง แชงกรีลา ดินแดนแหงความฝน ทีค่นทั้งโลกตามหาจากหนังสือ The Lost 

Horizon ที่เขียนโดย Mr.James Hilton ซึ่งในสงครามโลก

คร้ังที่สอง ไดโดยสารเคร่ืองบินและเคร่ืองบินลําดังกลาว ได

ตกลงสถานที่แหงหนึ่งที่สวยงามและสงบสุขเหมือนกับ

ความฝน ทําใหคนทั้งโลกออกตามหาและคนพบที่อําเภอตี๋

ชิง เขตจงเตี้ยน บริเวณตะเข็บรอยตอของมณฑลยูนนาน

และทิเบต หางจากล่ีเจียงประมาณ 170 กิโลเมตร เปนที่

ราบสูง สูงกวาระดับน้ําทะเล 3,000 - 4,000 เมตร เปนทุง

หญาปาสนสลับกับทุงดอกไม ตลอดเสนทาง ทานจะได

สัมผัสความงามของทัศนียภาพสองขางทาง ของถนนลอยฟา และทิวเขาสลับซับซอน ปกคลุมดวยหิมะ

ตลอดเสนทาง ทามกลางเมฆขาว ฟาสดใส และอากาศอนับริสุทธิ ์ … นําทานชม เจดียจวนจงิ (เจดีย

รูปทรงระฆัง) ใหทานสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธษิฐานขอ

พรเพื่อความเปนสิริมงคล 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4)  

 นําทานเขาทีพ่ัก HEAVEN  SUNSHINE, ZHAXIDELE  HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
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วันที่สาม แชงกรีลา – วัดซงจานหลิน – เตอชิง – วัดตงจูหลิน – ภูเขาเหมยลี่  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (5)  นําทานชม 

วัดลามะซงจานหลิน สรางเมื่อป ค.ศ. 1679  โดยพระ

จาคังซ ีแหงราชวงศชิง สรางเลียนแบบพระราชวังโปตา

ลา ของทิเบต และเปนวัดทิเบตที่ใหญที่สุดในมณฑลยูน

นานมพีระอยูประจําวัดประมาณ 700 คน บริเวณโดยรอบ มี

ที่พักสาํหรับพระกวา 100 หอง ภายในมีพระพทุธรูปปด

ทอง อนัสวยงาม  …..นําทานออกเดินทางสู เตอชิง (ใช

เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง)  เปนเมืองที่ตั้งอยูในหบุเขา  ชมทัศนยีภาพอันแสนงดงาม ระหวางเสนทาง

 ลัดเลาะไปตาม หุบเขา ผานภูเขาสูง และปาสนซึ่งมีหมิะปกคลุม  เสมือนเราเดินทางสูเสนขอบฟา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (6)  

บาย   นําทานสู วัดตงจูหลิน วัดลามะนิกายหมวกเหลือง เปน วัดเกาแกสรางขึ้นเมื่อป  ค.ศ. 1667 

   สมัยจกัรพรรดคิังซี แตไดรับการบูรณะซอมแซมใหมในป ค.ศ.1985  เปน 1 ใน 13 วัดลามะทีม่ี 

  ช่ือเสียง ของทิเบต  นําทานสักการะพระศรีศากยมุนี เพือ่ความสิริมงคล .....จากนั้นออกเดนิทางสู  

  ภูเขาหิมะเหมยลี่ อยูทางทิศตะวันตกของเมอืงเตอชิง   

  เปนภูเขาที่สูงที่สดุ ของมณฑลยนูนาน    และเปน 1 ใน 8 

  ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ แหงของทิเบต   หรือ รูจกักนัในนาม 

  เทือกเขาโอรสสวรรค  ซึ่งเปนสวนหนึง่ของเทือกเขา 

  หิมาลัยที่ทอดตัวลงมา   มียอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะถึง  

  13 ยอด  โดยม ีคาวาเกโป เปนยอดเขาสูงที่สดุ 6,740  

  เมตรจากระดับน้ําทะเล  และเปนยอดเขาทีม่ีรูปทรง 

  คลายปรามดิ ยามแสงอาทติยสาดสองลงมาทําใหยอดเขากลายเปน ปรามิดสีทอง อราม งดงามตายิ่ง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 

 นําทานเขาทีพ่ัก ZHONG  XIN YUTING HOTEL ระดับ 5 ดาวจีน หรือเทยีบเทา 

 

วันที่ส่ี เตอชิง – อุทยานบาลากือจง – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง  – สระมังกรดํา 

 ***** ตื่นเชา ชมทัศนียภาพยามพระอาทิตยขึ้นเหนือภูเขาหิมะเหมยล่ี ***** 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั (8)  นําทานเดินทางสู อุทยานบาลากือจอง  (ใชเวลาประมาณ 

2 ช่ัวโมง) ...นําทานเที่ยวชม อุทยานบาลากือจอง (รวมรถอุทยาน)  ธรรมชาติภายในอุทยานงดงาม

ดวยทัศนียภาพของ ภูเขาหิมะ, หุบเขา, ปาไมหนาแนน, ทะเลสาบและหมูบานชาวทิเบตเล็กๆ ที่กระจดั

กระจายกันอยูในเขาที่ปกคลุมดวยหิมะ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
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บาย นําทานเดินทางกลับ ลี่เจียง ตั้งอยูในหุบเขาทีท่ัศนียภาพอันงดงาม เปนถ่ินทีอ่ยูของชนเผาหนาซี ซึง่

เปนชนกลุมนอยทีม่ีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมนาสนใจ คอื มีลักษณะทางสงัคมแบบสตรีเปนใหญ 

และมีภาษาสัญลักษณ หรือ อกัษรภาพ เปนของตัวเองซึ่งเปนเอกลักษณอกีอยางหนึ่งของเผาหนาซ ี ....

นําชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความเปนอยูแบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือใหพบเห็น เมืองโบราณ

ของชนเผาหนาซ ีมีประวัติยอนหลังไปถึงราชวงศหยวนอายุ

กวา 800 ป และองคการยูเนสโก ไดประกาศรับรองใหเมอืง

เกาล่ีเจียงเปน“เมืองมรดกโลก” ทานจะไดชม สถาปตยกรรม,

บานเรือน, รานคา ,ชุมชน ซึ่งสรางอยูริมลําธาร  น้ําในลําธาร

เกิดจากการละลายของหมิะและไหลลงมาจากเทือกเขา ใส

สะอาดทาํใหมีปลาจํานวนมากอาศัยอยูได  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (10)  

นําทานเขาทีพ่ัก GUAN FANG HOTEL, JIXIANGYUAN   HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

วันที่หา ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ธารน้ําแข็ง (กระเชาใหญ) – IMPRESSION  LIJIANG –  

                         อุทยานน้ําหยก – สระมังกรดํา   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (11)  นําทานไปยัง ภเูขาหิมะมังกรหยก ตลอดเสนทางทานจะได

เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สทิธิ์ของชนเผาในล่ี

เจียง ซึ่งยอดเขาทีสู่งที่สดุของเทือกเขานี้สูงจาก

ระดับน้ําทะเลถึง 5,596 เมตร และมหีิมะปกคลุมเกือบตลอด

ทั้งป  นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาใหญขึ้นสู จดุชมวิว

สูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกที่เรียกวา สวนธารน้ําแข็ง 

(Glacier Park) ซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล 4,506 เมตร ชม

ความงามของวิวทิวทัศนตลอดสองขางทาง เพลิดเพลินกับ

การเลนหมิะ บนเขาหมิะมังกรหยก อสิระกับการเก็บภาพความประทับใจ  .....ไดเวลาสมควรนาํทาน

เดินทางลงจากยอดเขา 

 หมายเหตุ :  กรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟา อันเนือ่งมาจากเหตุผลดานสภาพอากาศไม

เอื้ออาํนวย, การปดซอมบํารุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม .....บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน

รายการทองเที่ยวอื่นทดแทน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)  

บาย นําทานชมการแสดงแสง,สี, เสียง อันยิ่งใหญตระการตา 

IMPRESSION LIJIANG ของผูกาํกับช่ือดงัของโลก จาง 

อว้ี โหมว โดยใชทุงหญาธรรมชาติเปนเวทีกลางแจง มภีูเขา
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หิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง เพือ่ใหนกัแสดงกวา 600 ชีวิต นําเสนอและบอกเลาเร่ืองราวชีวิตความ

เปนอยู วัฒนธรรม ชาวเผาตางๆ ของเมอืงล่ีเจยีง.....จากนั้น

นําทานชม อุทยานน้ําหยก สถานที่ทองเทีย่วแหงใหมลาสุด

ของล่ีเจยีง และเปนที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผาหนาซี 

ภายในอุทยานประกอบดวย ประตูสวรรค มีรูปปนซึ่ง

แกะสลักดวยไม ขางขวา หมายถึง พอ ขางซายหมายถึง แม 

และน้ําตกมังกร ซึง่ไหลลงมาลดหล่ันกนัเปน 3 ช้ัน  ช้ันแรก 

ช่ือ มังกรออกถํ้า, ช้ันสอง ช่ือ มังกรเลนน้าํ และช้ันสามช่ือ 

มังกรโบยบิน นอกจากนีย้ังมีตนไมเทวดาอายกุวา 500 ป ซึ่งเปนที่เคารพสกัการะของคนในทองถ่ินดวย 

.....จากนั้นนําทานสู สระมังกรดํา หรือ “เฮยหลงถัน” เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ ใน

บรรยากาศเงียบสงบและงดงามดวยบึงน้ําใสสะอาดที่สะทอนภาพของทิวทัศนภูเขาหิมะใหเหน็อยาง

ชัดเจน และเปนจุดที่ทานสามารถชมยอดเขาหมิะมังกรหยกไดอยางงดงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (13) เมนู สุกี้ปลาแซลมอน 

นําทานเขาทีพ่ัก GUAN FANG HOTEL, JIXIANGYUAN   HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

วันที่หก ลี่เจียง – รถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – วัดหยวนทง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  (14)  

 นําทานไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับคนุหมิงดวยรถไฟความเร็วสูง   

 ***** ทุกทานตองดูแลกระเปาสมัภาระดวยตัวเอง เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง ***** 

08.25 น. ออกเดินทางสูคนุหมิง โดยขบวนรถไฟ D 8784  

11.23 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟคนุหมิง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15) 

บาย นําทานแวะ รานหยก  ชมหยกและผลิตภัณฑจากหยกช้ันดขีอง

ประเทศจีน..... นําทานนมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิ์ ณ วัดหยวนทง  ไหวรูปเจา

แมกวนอมิ 24 พระหัตถ และพระพุทธชินราชจาํลองที่อดีตนายกรัฐมนตรี 

ฯพณฯ เกรียงศักดิ์  ชมะนันท ไดมอบใหเปนการเช่ือมสมัพันธไมตรี

พุทธศาสนกิชนระหวางไทย-จีน  วัดหยวนทงแหงนี้สรางในสมยัราชวงศ

ถังเปนวัดหลวงเกาแกประจาํเมืองคุนหมิง เปนวัดที่ใหญที่สดุและมี

ประวัติยาวนานกวา 1,200 ป .....จากนั้นนําทุกทานแวะ  รานผาไหมจีน 

ชมและเลือกซื้อ ซึ่งนยิมนาํมาผลิตเปนอุปกรณเคร่ืองนอน อาทิเชนผาปูทีน่อน ปลอกหมอน ใหทานไดเลือกซื้อเปน

ของฝาก  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (16) เมนูอาหารยูนนาน 

นําทานเขาทีพ่ัก MEI YIN HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

6 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
 

วันที่เจ็ด คุนหมิง – อุทยานน้ําตกคุนหมิง – กรุงเทพฯ    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (17)  นําทานแวะ ราน

จําหนายยาสมุนไพรจีน ซึ่งบํารุงและรักษาอาการของโรค

ตางๆ ใหทานไดนวดฝาเทาเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา

พรอมรับคาํแนะนําจากแพทยจีน เร่ืองยาสมนุไพร สําหรับ

บํารุงสุขภาพของทกุทาน  …..นําทานชม อทุยานน้ําตก

คนุหมิง อุทยานฯ มีจุดเดนตรงน้าํตกขนาดใหญที่สรางขึน้  

และเปนสวนหนึ่งของโครงการผันน้ําจากแมน้ํา 

 หนิวหลานสูทะเลสาบเตยีนฉือ ที่มคีวามกวาง 400 เมตร และความสูง 12.5  เมตร  

ไดเวลาสมคงรนาํทานไปยังสนามบิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)  

หลังอาหารนําทานไปยังสนามบิน 

15.20 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที ่TG 613 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

16.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

************************************************ 
U 
 

 

 

 

อัตราคาบริการ  (บาทตอทาน)      กรกฏาคม – ตุลาคม 2562  

วันเดินทาง ผูใหญ เด็กอายุตั้งแต 2-11 ป 

พักกับผูใหญ 2 ทานมี

เตียงเสริม 

เด็กอายุตั้งแต 2-11 ป 

พักกับผูใหญ2 ทาน

ไมมีเตียงเสริม 

พัก

เดี่ยว

เพ่ิม 

10 – 16 กรกฎาคม 2562 29,999 29,999 29,999 6,000 

10 – 16 สิงหาคม  29,999 29,999 29,999 6,000 

12 – 18 กันยายน 29,999 29,999 29,999 6,000 

18 – 24 ตุลาคม  30,599 30,599 29,599 6,000 

+++ราคาไมรวมคาวีซา 1,650 บาท และคาทิป 1,400 บาท+++ 

 

 

รายการทัวรนี้มีการเขาชมรานสินคาพ้ืนเมืองตางๆ  2  รานคือ ราน นวดฝาเทา และ รานผาไหม ซึ่งระบุอยูในโปรแกรมทัวรดวย และมีผลกับ

ราคาทัวร   จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม โดยใชเวลาแตละรานประมาณ 45 นาที ซื้อ

หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 

7 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
อัตรานี้รวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบิน เสนทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 

2. คาที่พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว  6  คืน  

3. คาอาหาร 18 มื้อตามรายการ 

4. คารถนําเทีย่วตามรายการ  

5. คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่  

6. คาภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, คาธรรมเนียมเช้ือเพลิง  

7. คาประกันภัยอุบตัิเหตุเดินทางวงเงิน 1 ลานบาท  

        *** ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูในขอจํากัดทีม่ีการตกลงไวกบับริษัทประกันภัย ** 

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่กาํหนด  

2. คาน้ําหนักเกิน  20 ก.ก.  

3. คาภาษีมูลคาเพิม่  7%  และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)  

4. คาภาษีนักทองเทีย่ว (ถาม)ี  

5. คาวีซา ปกติ 4  วันทําการ 1,650 บาท (พาสปอรตไทย)  

6. คาทิปคนขับรถ,ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร  เก็บจากลูกคา 1,200 บาทตอคน (ตลอดทริป) 

เอกสารใชย่ืนวีซา 

1. หนังสือเดินทางมอีายนุับจนถึงวันเดนิทางตองไมต่ํากวา 6 เดือน  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม 

3. รูปถายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เทานั้น,หนาตรง, 

เห็นใบห,ู  หามยิม้ , ไมสวมหมวก , ไมสวมเคร่ืองประดับ,  ไมสวมแวนตาดํา 

และไมสวมเสือ้สีขาว , คนมุสลิมตองเปดใหเห็นใบหนา*** หามใชคลิป หรือ ลวด

เย็บติดกับรูป หรือ ทําใหรูปถายเปนรอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไมรับยื่นวีซาโดย

เด็ดขาด *** 

4. สําหรับผูที่เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว ยอนหลังไมเกิน 2 ป ขอสําเนาหนาวีซาจีนทีใ่ชเดินทางคร้ังลาสุด 

(กรณีวีซาจีนอยูในหนังสือเดนิทางเลมเกา ขอสาํเนาหนาหนังสือเดินทางเลมเกาและหนาวีซาจนีที่ใชเดินทางคร้ัง

ลาสุดแนบมาดวย) 

5. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทาํเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ RE-ENTRY ดวยตนเองเทานัน้กอนการ

สงเอกสารยื่นวีซา และ หนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนนิการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

6. เอกสารกรอกขอวีซา กรุณากรอกเอกสารใหครบถวนเพื่อประโยชนของตัวทานเอง และ กรุณากรอกขอมูลตาม

ความเปนจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดใน
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กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบาน หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน หมายเลยโทรศัพทของญาติ โปรดรบัทราบ 

หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ

โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ ( อายุต่ํากวา 20 ป ) ตองแนบสําเนาสตูิบัตร  

8. กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมมีบิดา 

มารดาเดินทางไปดวย เขามาเพือ่เปนหลักฐานขอวีซาดวย(สามารถขอไดที่ เขต หรือ อาํเภอ ที่ทานอาศัยอยู 

9. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจนีอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสทิธิ์ของสถานทูต และ บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา 

10. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวนการทาํวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตให เขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ่งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซา

ในรายละเอยีด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางการ

เดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

11. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ  ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะคนตางชาติที่ทาํงานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น  หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดนิทางตองไปดําเนินการ

ขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เอกสารที่ตองเตรียมสําหรับหนังสือเดนิทางตางชาต ิ

• พาสปอรตตัวจริง ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนาเตม็ 

• รูปถายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม ถายมาไมเกิน 6 เดอืน) 

• ใบอนุญาตการทํางาน 

• หนังสือวาจางในการทาํงาน 

• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

• กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาดวย 

12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไมรับทาํวีซาใหทานในกรณีดังตองไปนี ้

• ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือ แตงหนาทาปาก 

• นํารูปถายเกา ที่ถายเกิน 6 เดือนมาใช 

• นํารูปถาย ทีม่ีวิวดวยหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยืน่ทําวีซา รูปถายที่เปนกระดาษสติค

เกอรหรือ รูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

13. ปกติแลวการขอวีซาเขาประเทศจีนรวมอยูในคาทัวรแลวซึ่งเปนการขอปกต ิ4 วันทําการ  หากทานใดยื่นขอวีซา

ลาชา สถานทูตจีนมกีารคดิราคาดังนี้ กรณีเรงดวน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,050 บาท หากกรณีดวนที่สุด 1 วัน 1,650 

บาทตอทาน 
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14. กรณีวีซาไมผานการพจิารณาจากทางสถานทตูไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ตองชําระคาธรรมเนียมการดําเนินการเลม

ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นดวน ใหกับศูนยบริการยืน่ขอวีซาของสถานทูต

จีน   

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาวางเงินมดัจําทานละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ชวงเทศกาล)                   
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระภายใน 30 วันกอนเดนิทาง 
3. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนเดนิทาง 
4. หากจองกอนวันเดนิทางนอยกวา 30  วัน ตองชําระราคาทัวรทั้งหมด 

 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมดัจําทกุกรณี 
2. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 30-44 วัน คิดคาใชจาย 80 %ของราคาทัวรในทุกรณี 
3. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 29 วัน คดิคาใชจาย 100 %ของราคาทัวรในทุกรณี 
4. ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต และวันหยุดนักขัตฤกษ  เปนตนไมคืน

คาใชจายทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี 
5. หลังจากการจองไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทางได 

 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 

1. คณะเดินทางขั้นต่ํา 20 ทาน (ผูใหญ) มีหัวหนาทัวรเดินทางดวย  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวรมีผูเดนิทางต่าํกวา 20 ทาน โดยจะแจง

ใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนวันเดินทาง 
 
หมายเหตุ 

1. รายการและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดตามเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาขึ้นอยูกับประกาศเปล่ียน  

แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปล่ียน 

2. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ 

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

3. หากทานถูกปฏิเสธการเขา - ออกเมอืงดวยเหตผุลทางการเมอืง หรือการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนอื 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงนิใหแกทานไมวากรณีใดๆ (ไมวาทัง้หมดหรือ

บางสวน) รวมทั้งเหตสุุดวิสัย เชน ภยัธรรมชาติตางๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค การลาชาของสายการบิน และ

ปญหาอันเนือ่งมาจากสุขภาพสวนบุคคล 

4. คาบริการที่ทานชําระเปนการชําระแบบเหมาขาด และบริษัทไดชําระใหกับตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาด 

เชนกัน    หากทานมิไดทองเที่ยวตามรายการ หรือไมใชบริการสวนหนึ่งสวนใด ทานจะขอคาบริการคืนไมได 
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5. กรณีที่มีการยกเลิกในชวงหนาเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทุกกรณี เวนแตทางบริษัทจะไดรับเงนิมัดจําคนืจากสายการบิน และบริษัทแลนดในตางประเทศจึงจะสามารถคืน

เงินคาเสียหายใหกับผูจองทัวรไดโดยไมคิดคาเสียหายที่ระบุไวขางตน และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงรายการทองเทีย่วไดตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตหุรือสดุวิสัย โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กอน 

6. รายการทวัรน้ี์ไม่เหมาะสาํหรบัท่านท่ีเป็นโรคหวัใจ, ความดนั, แพ้ความกดอากาศในท่ีสงูและโรค

ประจาํตวัอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีสงูจากระดบัน้ําทะเล 

1,800 – 4,600 เมตร ซ่ึงอาจมีผลต่อสขุภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทวัรใ์ห้เหมาะสมกบั

สขุภาพของท่านก่อนการทาํการจอง 

7. สําหรับทานที่จะออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หรือจังหวัดอืน่ๆ กรุณาแจง

บริษัทกอน เพื่อยืนยนัวาทัวรคณะที่ทานจองไวสามารถออกเดินทางไดหรือไม   หากทานออกบัตรโดยสารโดย

ไมไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ แลวปรากฏวาทวัรคณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

1. ในการเดนิทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดนิทางไป-กลับพรอมกนั หากตองการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นัง่ของกรุป เปนไปโดยสายการ

บินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได

ดําเนินการ ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผูเดนิทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บินเทานั้น 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และ

หองคู    (Twin/Double)  และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักอาจเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปล่ียนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

การเดินทางเปนครอบครัว 

• หากทานเดนิทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเทีย่วติดตอกนั ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
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ความรับผิดชอบ  

• บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยวสายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอ

ความเสียหายตางๆทีอ่ยูเหนือการควบคมุของเจาหนาทีบ่ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง

เที่ยวบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ  หรือตอการ

ตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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