
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCK4 # คนุหมิง ล่ีเจียง (5D2N)

BY  SHANDONG AIRLINES (SC)



 

 
 วันที่ 1              : สนามบินสุวรรณภูม ิ 
 
23.30 น                        คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน  
SHANDONG  
AIRLINES (SC) ประตู ทางเข้าเบอร ์10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                               เที่ยวบินขาไป      BKK - KMG   SC8886  เวลา  03.05 น. - 05.55 น. 

                                              เที่ยวบินขากลับ   KMG - BKK   SC8885  เวลา   00.55 น. - 02.05 น. 

  

วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคนุหมิง (จีน) – ต้าหลี่ – ถ่ายรูปเจดีย์3องค์ -  เมืองโบราณต้าหลี่ – เมืองลี่เจียง    

(-/L/-)   

              – เมืองมรดกโลกลี่เจียง         

 
23.30 น                        คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน  
SHANDONG  
AIRLINES (SC) ประตู ทางเข้าเบอร์ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน 

03.05 น.    ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบนิซานตง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  SC8886 

05.55 น.    ถงึ สนามบินนานาชาติคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่มีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น “นครใบไม้ผลิ” ณ ที่นี่มีภูเขา และแม่น้ำ

ลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดำดำบรรพ์อันหนา

ทึบ มีหุบเขาอนัลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรแล้ว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองโบราณต้าหลี่ ทีส่ร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน 

แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน 

ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้

ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขาย



สิ้นค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงิน เป็นต้น ภายในเมืองโบราณแห่งน้ียังมีถนนเล็กๆสายหนึ่งจากทางทิศ

ตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตก ตามสองฟากของถนนสายนี้เต็มไปด้วยภัตตาคารอาหารจีนและอาหารตะวันตก ร้านกาแฟและร้านน้ำชาที่

ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้จงึขึ้นช่ือว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายนี้มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสาน

กันจึงสามารถดึงดูดชาวต่างประเทศจำนวนมากให้หลั่งใหลกันไปท่องเที่ยว ไม่ขาดสาย นับเป็นทัศนยีภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำทุกท่านมายัง เจดยี์สามองค ์เพือ่ถ่ายรูปกับ เจดีย์สามองค์ ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองลี่เจยีง เพื่อเดินทางไปยัง เมืองมรดโลกลี่เจียง เปน็เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมปีระวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ป ีจึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ให้เปน็มรดกโลกทางวัฒนธรรม ลี่เจียงเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” อัน

เนื่องมาจากมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน ให้ความรูส้ึกเหมือนอยู่

เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีนั่นเอง 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ค่ำ              ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาพิเศษ ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

      พักที่ LV YUN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3               : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป – กลับ  ,  ถ้าขึ้นกระเช้าใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเปน็กระเช้าเล็ก ที่ราบเหยิน

ซานผิงกับ          (B/L/D)  

ทะเลสาบbluemoon) –ชมการแสดง”ความประทับใจแห่งลี่เจียง” – ทะเลสาบพระจันทร์สนี้ำเงิน -  อุทยานนำ้หยก – เมืองโบราณฉู่

ฉง 

เช้า              บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป – กลับ  ,  ถ้าขึ้นกระเชา้ใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเปน็ กระเช้าเล็ก ที่ราบเหยิน

ซานผิงกับทะเลสาบbluemoon)  สูงราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ภุเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)  จาก

ระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตรของ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน  (ยูนนาน-

Yunnan) ภูเขาหิมะมังกรหยก มีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม เป็นแหล่งสันทนาการต่างๆ ทั้งสถานที่เล่นสกีและการปีนเขา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านชมชุดการแสดง “ความประทับใจลี่เจียง Impression Lijiang” เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการของผู้กำกับชาวจีนชื่อดัง จาง 

อี้โหมว เวทีการแสดงชุดนี้ใช้ธรรมชาติที่สวยงามอย่างภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง กับนักแสดงอีกหลายชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน ทีม่ีความสวยงามของธรรมชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำที่ไหลผ่านหุบเขานี้ คือน้ำที่ละลายจาก

น้ำแข็งบนยอดภูเขาลงมาจนมีความใส และ สีสันพิเศษเป็นสีฟ้า จนเมื่อมองพระจันทร์ บนสายน้ำนี้ในยามค่ำคืน จะเห็นพระจันทร์กลายเป็นสี

น้ำเงิน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านสู ่อุทยานน้ำหยก หรือ หมู่บา้นนำ้หยก ตั้งอยู่ไม่ห่างจากภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก 

ด้านหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนด้านหน้าอุทยานก็เป็นบ่อน้ำใสเป็นสีเขียวมรกต ซึ่งแหล่งน้ำนี้เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำในเมืองลี่เจียงอีก

ด้วย ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมะ บริเวณรอบๆ จะมีบ่อน้ำแบบขั้นบันได พร้อมปลาหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งยังมี เทพเจ้าแห่งธรรมชาติ 

ตั้งอยู่ทางต้นน้ำ ลักษณะครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นงู เป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชนเผาในการกราบไหว้ขอพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชเพ่ือเดินทางเข้าสู่เมืองฉู่ฉงไปยัง เมืองโบราณฉู่ฉง เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่ฉง เดิมเมืองฉู่ฉงมี

ชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กโิลเมตร 

(ทางด่วน), จากฉู่ฉงไปต้าลี่ 260 กิโลเมตร เมืองนี้ได้มีการลงทุนสร้างอภิมหาโครงการอี๋เหริ๋นกู่เจิ้น หรือ เมืองฉู่ฉง เมอืงโบราณที่จำหน่ายของ

ที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว นับเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพ่ือสอดรับกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลจีน กับภาคเอกชนสร้างบนฐานวัฒนธรรม หรือ การใช้ Creative Economy ที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอี๋โบราณที่มีชือ่เสียงมากใน

ยุคมองโกล ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกับเมืองต้าลี่ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) 

 พักที่  JIAN HUA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4          : คุนหมิง – วัดหยวนทง –  ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิม – ซุ้มหอประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินจนิปี้ลู่                

(B/L/-)     - สนามบินนานาชาติคุนหมิง – สนามบนิสุวรรณภูมิ     

   

เช้า              บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองคุนหมิง และเดินทางต่อไปยัง วัดหยวนทง เป็นวัดที่ตกแต่งร่มรื่นสวยงาม สร้างมาตั้งแต่สมัย

ราชวงศ์ถัง 

มีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี โดยฮ่องเต้ อว้ีเหม่าซุน แห่งราชอาณาจักรหนานโจว ได้สร้างวัดนี้ขึ้น ระหว่าง ศตวรรษที่ 8 และ ซึ่ง

ต่อมาเป็นวัด 

 ผู่โถวเหลา แต่เมื่อมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ชิง ก็กลับมาใช้ช่ือหยวนทงเหมือนเดิม แต่การสร้างวัดหยวนทงแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตาก

ว่าวัดอื่น ๆ 

ในจีน เพราะปกติแล้วการสรา้งวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจนีคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา 

โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังน้ันคำว่า “หยวนทง” จึง

เป็นช่ือที่ปรากฏในคัมภีร์ของ 

เจ้าแม่กวนอิมกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ยม กลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐาน

พระพุทธรูป  

พระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ให้อัญเชญิไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งน้ี และในช่วงปลายเดือน 

ก.พ.- กลางเดือน มี.ค.ของทุกปีท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของต้นซากุระที่ออกดอกอย่างสวยงามบริเวณรอบวัด      

 

 

 

 



 

จากนั้นนำท่านสู่ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปีจ้ี จนเป็นที่มาของช่ือถนนแห่งน้ี โดยซุ้มม้าทองและไก่

มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือทุก60 ปีจะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณหท์างตะวันตก

ของคุนหมิงมาบรรจบกับพระจันร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ทำให้เกิดทัศนยีภาพ

อัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” ลวดลายซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด จากนั้นอิสระให้ท่าน

ได้ช้อปป้ิงทีถ่นนคนเดินจินปีลู้่ ถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม 

ร้านเครื่องด่ืม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ พร้อมกันนี้ ยังมีสโมสรออกกำลังกาย ซอยบาร์เหล้า สวนสนุก 

ซูเปอร์มาร์เก็ต รถไฟขนาดจิ๋วชมวิวและสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในฐานะเป็น “ถนนย่านการค้าที่มีเอกลักษณ์ของจีน” ถนนจนิปี้ลู่ได้นำ

วัฒนธรรมยอดนิยมกับการค้ายอดนิยมผสานกันได้อย่างกลมกลืน กลายเป็นศูนย์กลางแห่งกระแสความทันสมัย เพ่ือที่จะผลักดันและ

นำกระแสบริโภคและอุปโภคของผู้คนในนครคุนหมิงตลอดจนประชาชนทั่วมณฑลยูนนาน 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนข้ามสะพาน (6) 

19.00 น.ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบนินานาชาตคิุนหมิง ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี

ภายในสนามบิน 

 

วันที่ 5                : สนามบินนานาชาตคิุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

00.55 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินซานตง แอร์ไลน ์ เที่ยวบินที่  SC8885 

02.05 น.       เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, การจราจร,         การเมือง, 

สายการบิน และฤดูกาล 

 



 

อัตราค่าบริการ 

 

จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบนิ  ราคาทา่นละ 5,990 บาท 

 

** ราคาเด็ก อายุไม่ถึง 2 ปี  ณ วันเดินทางกลับ  ท่านละ 2,990  บาท** 

หมายเหตุ ** เด็ก อายุไม่ถึง 2 ปี ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก (นบัจากวันที่กลับจากต่างประเทศ) 

 

 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
**ทา่นใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บรษิัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

กำหนดการเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว  
(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - ต่ำสุด 

เดือนกุมภาพันธ์  2563 
21–25 กุมภาพันธ์  2563 10,777.- 2,490.- 17 °C   3 °C 

29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 18 °C  2 °C 
1 - 5 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 18 °C  3 °C 
2 – 6 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 21 °C  3 °C 
3 – 7 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 21 °C  3 °C 

06-10  มีนาคม  2563 11,777.- 2,990.- 20 °C  6 °C 
7 – 11 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 22 °C  3 °C 
8 – 12 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 22 °C  3 °C 
9 – 13 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 23 °C  3 °C 
10 – 14 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 23 °C  4 °C 
13-17  มีนาคม  2563 11,777.- 2,990.- 20 °C  6 °C 
15 – 19 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 22 °C  4 °C 
16 – 20 มีนาคม 2563  11,777.- 2,990.- 22 °C  4 °C 
17 – 21 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 22 °C  4 °C 
20 - 24  มีนาคม  2563 11,777.- 2,990.- 24 °C  6 °C 
21 – 25 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 24 °C  6 °C 
22 – 26 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 24 °C  6 °C 
23 – 27 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 25 °C  6 °C 
24 – 28 มีนาคม 2563 11,777.- 2,990.- 24 °C  6 °C 

ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

**ค่าทิปพนักงานขับรถ + ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน / ท่าน  ส่วน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท / ท่าน 

ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ  1,500 บาท (ส าหรับพาสสปอร์ตไทย และเดนิทางไป-กลบั พร้อมคณะเท่านั้น) 

 

 

 

 



หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิมะ 
ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทกุท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยูก่ับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไมม่ีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ
เข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรอืหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจำนวนเงนิ 400 หยวน / ท่าน / รา้น 
 
 
 
กรุณาชำระมดัจำ ท่านละ 6,000 บาท หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ 
ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบนิเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาชำระ 21 
วันก่อนการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
   ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ  1,500 บาท (สำหรับพาสสปอร์ตไทย และเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่าน้ัน) 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน ** ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทำวีซ่าเพ่ิม  
ท่านละ 2,000 บาท** 
   ค่าทิปคนขับรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 350  หยวน / ทริป / ท่าน  ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน 
(เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) 
   ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้ 
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด 
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
   ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
   ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขื้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็น
จริง ก่อนการเดินทาง 
   ค่าวีซ่าจนีสำหรับชาวต่างชาติ 
   ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

   สำเนาหนังสือเดินทาง  ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป - กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า 

สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก มิฉะนั้น บรษิทัฯ จะไม่รับผดิชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน **โดย

ท่านถ่ายรูปหรือสแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (ที่มีรูปหน้าท่าน) แบบเต็มหน้า รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีด เขียน ลง

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนหน้าหนังสือเดินทางโดยเด็ดขาด**  

หมายเหตุ :: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ

ท่านได้ 

 รปูถ่ายสี หน้าตรง เหน็ใบหู ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาวเท่านัน้ สามารถใช้โทรศัพท์มอืถือถ่ายได้และส่งให้

เจ้าหนา้ที่ทางไลน์ (ถ่ายคู่กับพาสสปอร์ต) 

 หนังสือเดนิทางเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วัน

เดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้ทางบริษัทที่ทำวีซ่าเท่าน้ัน) 

สำคัญมาก: กรุณานำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทา่นลมืหรือ นำหนังสือเดนิทางมาผิดเล่ม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง  (กรณีทำวีซ่าแบบเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท)  
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นบัจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน    
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม    
• รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถา่ยไม่เกิน 6 เดอืน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์  
(รูปใหม่ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจ ิเท่านั้น ) 
• สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง   
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ  
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาต ิ 
• กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกบัทางบริษัท  
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้อง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
วิธีการชำระเงิน 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 6,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง  



2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดกอ่นวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระ
เงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่านักทอ่งเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์นั้น ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
3.การติดต่อใด ๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 
9.00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนั้น ๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
4. กรณแีฟกซ์หรืออีเมล์ หนา้หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป) 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1.กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
2.กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรอง
ที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3.การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   
4.การติดต่อใด ๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร ์เวลา 9.00 
น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ัน ๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏเิสธการ

เข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปน็เหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ 
คณะทัวร์ท่านอ่ืน  ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทน
บริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของ
สายการบิน, อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายทีบ่ริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เม่ือท่านตกลงชำระ
เงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  



โปรดอ่านข้อมูลท้ังหมดก่อน ท าการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี เม่ือท่านจองทัวร์และ 

ช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่ ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษทัจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจาก
ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯทำหนา้ที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับ
ซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้
ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไมไ่ด้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตาม
รายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


