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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฉางซุย – เมอืงคนุหมงิ (-/-/-) 

18.00  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการ

บนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับ

บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 

20.55  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L802  

23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจีน เมอืงคุนหมงิ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่

โรงแรมทีพ่ัก เมอืงคนุหมงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่่า มสีภาพอากาศ

ทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงคณุหมงิ – เมอืงตา้หลี ่– เมอืงเกา่ตา้หลี ่– ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์– วดัเจา้แมก่วนอมิ – เมอืง

ลีเ่จยีง (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมอืงทีเ่กา่แกแ่ละมปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ

ลุม่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่ และเทอืกเขาชงัชา้น ซึง่มภีเูขามังกรหยกอยูท่างดา้นตะวันตกของเมอืง มกีาร

ยนืยนัมาแลว้วา่เมือ่สมยักอ่นเมอืงนีเ้คยเป็นดนิแดนซึง่เคยมมีนุษยท์ีม่อีารยธรรมอาศัยอยูร่าวๆ 2,000 ปีกอ่น 

เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนิด ซึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับ

ตกแตง่อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศนข์องทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม 
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 น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่(Dali Ancient Town) ทีส่รา้งขึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้า่น

กาลเวลามาชา้นาน แตเ่มอืงโบราณแหง่นีก้็ยงัคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ ทา่นจะเห็นประตูเมอืงทัง้ดา้น

ใตแ้ละดา้นเหนอืทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่ีม่บีา้นโบราณต่างๆ ปลูกสรา้ง

ไวอ้ยา่งกระจัดกระจาย มถีนนสายเกา่แกท่ีต่ัดผา่นตัวเมอืงโบราณหนึง่สาย ซึง่ทุกวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนยา่น

การคา้ทีค่กึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ต่งชดุประจ าเผ่าขายสนิคา้พืน้เมอืง

ตา่งๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ 

ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ (Three Pagodas) ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่ง

เมอืงตา้หลี่ ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชือ่ว่าเจดียท์ัง้สามมคีวามศักดิส์ทิธิ ์

เนือ่งจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ ตา่ก็เสยีหายพังทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองค์

นีท้ีไ่มไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามต านานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิ

ใหญไ่วบ้นหลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรง

ถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากทีจ่ะต่อสูจ้งึท าใหไ้มท่ าการเขา้โจมตเีมอืง

และถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง ซึง่ถอืว่าเป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอด

เยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (2) 
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 จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาทาง

ตอนเหนอืของตา้ลี ่ซ ึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกย่าวนานกว่า 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผา่นาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต 

ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผา่นาซเีป็นเผา่ทีห่ญงิเป็นใหญ ่

 

ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ 

เมอืงเกา่แกอ่ายกุวา่ 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่า

ชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี บางหลังเหมอืนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค 

บา้นเรอืนสว่นใหญ่ถูกปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และ

อาหารพืน้เมอืงต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสการชอ้ปป้ิงทีแ่ตกต่าง เปรยีบเสมอืนพาทุกท่านยอ้นเวลากลับไป

จนีเมือ่สมยักอ่น 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนสูกุ ีไ้กด่ า (3) 

พกัที ่ GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง – ภเูขาหมิะมงักรหยก – ทะเลสาบไป๋สยุเหอ – โชวค์วามประทบัใจแหง่ลีเ่จยีง – 

อทุยานน า้หยก – สระน า้มงักรด า – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (B/L/D) 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์ี้

รวมค่ากระเช้าไป-กลบัแล้ว) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า  3,356 เมตร และสูงกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศนแ์ละธรรมชาตบินจดุทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้

ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะมังกรหยกแห่งนี้ตัง้อยูท่าง

ตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเก่าลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดนัน้สูงถงึ 5,596 

เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบ

หว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกร

ก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดรูาวกบัหยกขาว ทีต่ัดกบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบน

ฟากฟ้า  ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพ

อากาศ การปิดบ ารงุซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยงั ทุง่หญา้หยนุซนัผงิ 

(Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซนัผงแทน 

 

 น าทา่นชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ หรอืหบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้่ามกลาง

ขนุเขาแหง่หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ ฉากของทะเลสาบคอืภเูขาหมิะมงักรหยก ความสวยงามของทะเลสาบ

แหง่นีค้อืววิน ้าตกหนิปนูขัน้บนัไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยา่งสวยงาม น ้าทีไ่หลผ่านหุบเขานี้คอืน ้าทีล่ะลาย

จากหมิะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก (รวมคา่รถแบตเตอรีแ่ลว้) 
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จากนัน้ท าทา่นชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่ก ากบัการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับ

ชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกว่า 3,000 

เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมภีูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนี้ไดใ้ชนั้กแสดง

ซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชว์รอ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง สี เสยีง และการแต่งกายแบบสวยงาม

อลังการ ซึง่เนือ้หาของการแสดงเป็นการเลา่เรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ของชนเผ่าต่างๆ ใน

เมอืงลีเ่จยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตาเป็นอยา่งยิง่ (ในกรณีทีส่ภาพอากาศท าให ้

โชวไ์ม่สามารถแสดงได ้หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกี

ครัง้ ณ วันเดนิทาง) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าทกุทา่นสู ่อทุยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่นลีเ่จยีง เป็นหัวใจ

ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผา่นาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มรีูป

ปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได ้

เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไม ้

เทวดา ซึง่เป็นทีส่ักการะบชูาของคนในพืน้ทีนั่น้โดยมอีายมุากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอทุยานยังมี

อณุหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอทุยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ท่านจะเห็นเหล่า

ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองวา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 

 

 น าท่านชม สระน า้มงักรด า หรอืเฮยหลงถัน สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามังกร

ด ามจีดุเดน่คอื เป็นน ้าทีเ่กดิจากน ้าพอุนัมคีวามใสจนมองเห็นพชืใตน้ ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกบัผนืน ้าราวกบัสขีอง

มรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีผ่สมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ี

ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตัว ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมจีุดเด่นดว้ยมฉีากหลังเป็นภเูขา หลังจากนัน้น าท่าน

กลับสูเ่มอืงลีเ่จยีง 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนปูลาแซลมอ่น (6) 

พกัที ่ GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงจงเตีย้น – โคง้แรกแยงซเีกยีง – ชอ่งแคบเสอืกระโจน – เมอืงเกา่จงเตีย้น 

(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) ซึง่อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักร

หย ีของเมอืงหนงิหลางซึง่อยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม,้ 

ทุ่งหญา้, ภเูขา, ทะเลสาบและสัตวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึ

ไดช้ือ่วา่ “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ”  

ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ า้แยงซเีกยีง (Changjiangdiyiwan) ซึง่เกดิจากแม่น ้าจนิซา

เจยีง ทีไ่หลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้

180 องศาไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (8) 
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 จากนัน้น าท่านชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน่ ้า

แยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงที่แคบที่สุด

ประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนีม้คีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไป

ยงัฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ทีต่รงนี้ท่านจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกใน

ดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย  
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 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่ง

กวา้งแห่งทเิบต เห็นฝูงจามรแีทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต ทีอ่ยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล เป็นจุดทเีจา้หนา้ทีจ่นีสันนษิฐานว่า คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงกรลี่า ทีก่ล่าวไวใ้นหนังสอื 

“ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ The Lost Horizon 

 

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น (Zhongdian Old Town) เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิง

ถนนคนเดนิลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต 

เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่งประดับดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 

พกัที ่ GRACE HOTEL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้   เมอืงจงเตีย้น – วดัชงจา้นหลนิ – เมอืงฉูฉง – เมอืงเกา่ชาวเผา่หย ี(B/L/D)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 น าทา่นชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษา

อยูม่ากกวา่ 700 รปู สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จ

โดยจักรพรรดแิหง่ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรีปูแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต แต่
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ขนาดมกีารยอ่สว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วดัจา้นหลนิซือ่นีถ้อืวา่เป็น

ศนูยก์ลางแหง่พทุธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวฒันธรรมของชาวทเิบต

เพราะทีน่ีค่อืเขตทเิบตนอ้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (11) 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉูฉง หรอืฉูส่ง (Chuxiong) เป็นเมอืงหลักของเขตปกครองตนเองชน

ชาตหิย ีเดมิเมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในการผลติผา้ไหม และบหุรี ่ซ ึง่เมอืงฉู่ฉงเป็นเมอืงทางผา่นไปยงัเมอืงคนุหมงิ 
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 น าทา่นชม เมอืงโบราณชาวหย ีสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจ่ าหน่ายของทีร่ะลกึส าหรับนักทอ่งเทีย่ว เป็นโครงการ

ที่สรา้งขึน้มาเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยูนนาน ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนกับ

ภาคเอกชน สรา้งบนฐานวัฒนธรรมทีย่ ิง่ใหญข่องชนชาตหิยทีีม่ชี ือ่เสยีงมากในยคุมองโกล 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 

พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เมอืงฉูฉง – เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – รา้นบวัหมิะ – สนามบนิฉางซุย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– 

กรงุเทพฯ(B/L/-)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 

 น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็น

อารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายุ  เกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่สวยงามกลาง

ลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่

ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที่ 15 

ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ 

“บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (14) 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซุย 

18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  

19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

08 – 13 มกราคม 2563 15,999 5,000 12,999 

09 – 14 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
19,999 5,000 15,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
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28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 มนีาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

06 – 11 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

11 – 16 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

01 – 06 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

02 – 07 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 
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03 – 08 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

07 – 12 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

08 – 13 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

09 – 14 เมษายน 2563 21,999 5,000 17,999 

10 – 15 เมษายน 2563 22,999 5,000 18,999 

14 – 19 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

17 – 22 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

22 – 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

23 – 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 19,999 5,000 15,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 19,999 5,000 15,999 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
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14 – 19 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

21 – 26 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

27 พ.ค. – 01 ม.ิย. 63 16,999 5,000 12,999 

28 พ.ค. – 02 ม.ิย. 63 16,999 5,000 12,999 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 63 17,999 5,000 13,999 

02 – 07 มถินุายน 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

05 – 10 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

09 – 14 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

11 – 16 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

16 – 21 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

17 – 22 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 
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18 – 23 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

23 – 28 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

24 – 29 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

25 – 30 มถินุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

26 ม.ิย. – 01 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

30 ม.ิย. – 05 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

ส าหรบัเด็กอาย ุ2-18 ปี จา่ยเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้

แรก) (ส าหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศ

ยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 6,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลา

ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์

วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด
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อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 40 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่

กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทาง

ไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์ PDF. (รูปถา่ย

จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้

วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนาม

ส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง

น ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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3. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

********************************************************** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวรบ์รษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขั ้นต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


