
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

18.00  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่
จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
20.55  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L802  
23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซยุ ประเทศจนี เมอืงคุนหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เมอืงคนุห
มงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 
พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงคณุหมงิ – เมอืงตา้หลี ่ – เมอืงเกา่ตา้หลี ่ – ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์– วดัเจา้แมก่วนอมิ – เมอืงลีเ่จยีง 
(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมอืงทีเ่กา่แกแ่ละมปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ระหวา่ง
ทะเลสาบเออ๋ไห่ และเทอืกเขาชังชา้น ซึง่มภีูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมอืง มกีารยนืยันมาแลว้ว่าเมือ่
สมัยกอ่นเมอืงนี้เคยเป็นดนิแดนซึง่เคยมมีนุษยท์ีม่อีารยธรรมอาศัยอยูร่าวๆ 2,000 ปีกอ่น เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในฐานะเป็น
แหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนิด ซึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิ
ทวิทัศน์ของทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่(Dali Ancient Town) ทีส่รา้งข ึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีก่อน แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลา

มาชา้นาน แตเ่มอืงโบราณแหง่นี้ก็ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ ทา่นจะเห็นประตูเมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่ี
สถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่ีม่บีา้นโบราณตา่งๆ ปลูกสรา้งไวอ้ยา่งกระจัดกระจาย มถีนน
สายเก่าแกท่ีต่ัดผ่านตัวเมอืงโบราณหนึง่สาย ซึง่ทกุวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ตา่งๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ต่งชดุประจ าเผ่าขายสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครื่องเงนิ 
หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ 
 

ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ (Three Pagodas) ซึง่เป็นสัญลักษณ์แหง่เมอืงตา้หลี ่
ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชือ่ว่าเจดีย์ทัง้สามมีความศักดิส์ทิธิ์ เนื่องจากเหตุการณ์
แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ ตา่ก็เสยีหายพังทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน์ี้ทีไ่มไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ  
 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามต านานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้น
หลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคน
วัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากทีจ่ะต่อสูจ้งึท าใหไ้ม่ท าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงจงึ

สรา้งวัดแหง่นี้ข ึน้ในสมัยราชวงศถั์ง ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอดเยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่
 

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

ของตา้ลี ่ซ ึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันเก่าแกย่าวนานกวา่ 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้ี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซี

เป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใหเ้วลาอสิระแก่ทา่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แก่
อายกุวา่ 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรอืนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลีย่น
ใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง และอาหารพื้นเมอืงต่างๆ ใหท้กุท่านไดส้ัมผัส
การชอ้ปป้ิงทีแ่ตกตา่ง เปรยีบเสมอืนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลับไปจนีเมือ่สมัยกอ่น 

  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสกุีไ้กด่ า (3) 
พกัที ่ GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง – ภเูขาหมิะมงักรหยก – ทะเลสาบไป๋สยุเหอ – โชวค์วามประทบัใจแหง่ลีเ่จยีง – อุทยานน า้หยก 
– สระน า้มงักรด า – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
  
 น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์ีร้วมค่า

กระเชา้ไป-กลบัแลว้) ข ึน้สู่จดุชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 3,356 เมตร และสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร 
เพือ่ชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับ
ความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นี้ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขา
ทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแหง่นี้
ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หบุหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซ ีทวิเขาแหง่นี้เมือ่มองจากระยะไกล 
จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดรูาวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า 
คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม 
สภาพอากาศ การปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญา้หยุนซันผงิ 
(Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซันผงแทน 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 น าทา่นชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ หรือหบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้า่มกลางขนุเขาแห่ง

หุบเขาพระจันทร์สนี ้าเงนิ ฉากของทะเลสาบคอืภูเขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้คอืววิน ้าตก
หนิปนูขัน้บันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยา่งสวยงาม น ้าทีไ่หลผ่านหบุเขานี้คอืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกร

หยก (รวมคา่รถแบตเตอรีแ่ลว้) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้ท าทา่นชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจนีทีม่ ี
ช ือ่เสียงกอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมติเวทีการแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3 ,000 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเล โดยมภีเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนี้ไดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกวา่ 600 
ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการ
เล่าเรื่องราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถือวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ที่
ย ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่ (ในกรณีทีส่ภาพอากาศท าใหโ้ชวไ์มส่ามารถแสดงได ้หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวน
สทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ ณ วันเดนิทาง) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 น าทุกท่านสู ่อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ในลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้น

วัฒนธรรมของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตสูวรรค ์มรีูปปัน้แกะสลักดว้ยไม ้ 
ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังกร
ออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเลน่น ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่ักการะบชูาของคนในพืน้ที่
นัน้โดยมอีายมุากกวา่ 500 ปี และแหลง่น ้าภายในอุทยานยังมอีุณหภูมทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอุทยาน
จงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองวา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 น าทา่นชม สระน า้มงักรด า หรอืเฮยหลงถัน สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามังกรด ามจีดุเด่น

คอื เป็นน ้าทีเ่กดิจากน ้ าพุอันมคีวามใสจนมองเห็นพืชใตน้ ้าสเีขยีวที่สะทอ้นกับผืนน ้าราวกับสขีองมรกต นอกจากนี้

ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีผ่สมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้
สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมจีดุเดน่ดว้ยมฉีากหลังเป็นภเูขา หลังจากนัน้น าทา่นกลับสูเ่มอืงลีเ่จยีง 



 
 
 
 
 
 
 

 
   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูปลาแซลมอ่น (6) 
พกัที ่ GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงจงเตีย้น – โคง้แรกแยงซเีกยีง – ชอ่งแคบเสอืกระโจน – เมอืงเกา่จงเตีย้น (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีลา่ (Shagri-La) ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหย ีของเมอืงหนิงหลางซึง่อยู่
หา่งจากนครคุนหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม ,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์
นานาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นี้จงึไดช้ ือ่วา่ “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ”  
 
ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ า้แยงซเีกยีง (Changjiangdiyiwan) ซึง่เกดิจากแมน่ ้าจนิซาเจยีง ทีไ่หลลง
มาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไปทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (8) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากนัน้น าทา่นชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอร์ลปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหล

ลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้ าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีสุ่ดประมาณ 30 เมตร ตาม
ต านานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ
ชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ทีต่รงนี้ทา่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง

ทเิบต เห็นฝูงจามรแีทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทเิบต ทีอ่ยูบ่นความสงู 3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจดุที
เจา้หนา้ทีจ่นีสันนิษฐานว่า คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรือ แชงกรีลา่ ทีก่ล่าวไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ The Lost 
Horizon  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเก่าจงเตีย้น (Zhongdian Old Town) เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงถนนคน
เดนิลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย 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 าพรรษาอยูม่ากกวา่ 

700 รูป สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่
ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรูีปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต แตข่นาดมกีารยอ่สว่นลงมา หากวา่
โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางแหง่พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงู
ทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอืเขตทเิบตนอ้ย 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (11) 
 
 หลังจากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงฉูฉง หรอืฉู่สง (Chuxiong) เป็นเมอืงหลักของเขตปกครองตนเองชนชาตหิยี 

เดมิเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในการผลติผา้ไหม และบหุรี ่ซ ึง่เมอืงฉู่ฉงเป็นเมอืงทางผ่านไปยังเมอืงคนุหมงิ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม เมอืงโบราณชาวหย ีสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าหน่ายของทีร่ะลกึส าหรับนักทอ่งเทีย่ว เป็นโครงการทีส่รา้ง

ข ึน้มาเพือ่อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วของมณฑลยนูนาน ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งรัฐบาลจนีกับภาคเอกชน สรา้งบนฐาน

วัฒนธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ของชนชาตหิยทีีม่ชี ือ่เสยีงมากในยคุมองโกล 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 
พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก   เมอืงฉูฉง – เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – รา้นบวัหมิะ – สนามบนิฉางซยุ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ
(B/L/-)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
 
 น าทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาด
ใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิ
ราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้น าท่าน
แวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้  

 

 
  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (14) 
 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซยุ 
18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลัคกีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

08 – 13 ม.ค. 2563 15,999 5,000 12,999 

09 – 14 ม.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 ม.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 ก.พ. 2563 
(วนัมาฆบูชา) 

19,999 5,000 15,999 

14 – 19 ก.พ. 2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 ก.พ. 2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 ก.พ. 2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 ก.พ. 2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 ก.พ. 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 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 ม.ีค. 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

05 – 10 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 



 
 
 
 
 
 
 

06 – 11 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

10 – 15 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

11 – 16 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

12 – 17 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

13 – 18 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

17 – 22 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

25 – 30 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

26 – 31 ม.ีค. 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 เม.ย. 2563 18,999 5,000 14,999 

02 – 07 เม.ย. 2563 18,999 5,000 14,999 

03 – 08 เม.ย. 2563 18,999 5,000 14,999 

07 – 12 เม.ย. 2563 19,999 5,000 15,999 

08 – 13 เม.ย. 2563 19,999 5,000 15,999 

09 – 14 เม.ย. 2563 21,999 5,000 17,999 

10 – 15 เม.ย. 2563 22,999 5,000 18,999 



 
 
 
 
 
 
 

14 – 19 เม.ย. 2563 19,999 5,000 15,999 

17 – 22 เม.ย. 2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 เม.ย. 2563 17,999 5,000 13,999 

22 – 27 เม.ย. 2563 17,999 5,000 13,999 

23 – 28 เม.ย. 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 เม.ย. 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 พ.ค. 2563 19,999 5,000 15,999 

06 – 11 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

08 – 13 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

13 – 18 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

14 – 19 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

15 – 20 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

20 – 25 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

21 – 26 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 

22 – 27 พ.ค. 2563 16,999 5,000 12,999 



 
 
 
 
 
 
 

26 – 31 พ.ค. 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 ม.ิย. 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

05 – 10 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

09 – 14 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

11 – 16 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

16 – 21 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

17 – 22 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

18 – 23 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

23 – 28 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

24 – 29 ม.ิย. 2563 16,999 5,000 12,999 

25 – 30 ม.ิย. 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 ** 

 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอื เปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็ค
ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทัวรส์่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณว์ซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที่ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ี
รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา
บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเที่ยว เช่น 
การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ต๋ัวเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่น
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไมม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุด
ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต๋ัว) 
จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เน่ืองจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมู่คณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอื
เดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. กรณผีูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต
หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ท ีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบ ือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 



 
 
 
 
 
 
 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปล ีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ

ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย
ไมม่ีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ คา่ต๋ัวเครื่องบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่เหตทุี่เกีย่วขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ
สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ
โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่่า
กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
********************************************************** 

  


