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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ - เมอืงเสีย่งยนิ 

08.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิการบนิไทย (Thai 

Airways) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

10.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG612 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 

ช ัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

 
14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคุนหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเสีย่งยนิ เป็นเมอืงเล็กๆ 

อยูร่ะหวา่งคนุหมงิกบัตา้หลี ่

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Fei Long Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงตา้หลี ่- เมอืงเกา่ตา้หลี ่- เจดยีส์ามองค ์(ผา่นชม) - โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง - ชอ่งเขาเสอืกระโจน - วดัลามะ

ชงจา้นหลนิ (วดัโปตาลานอ้ย) - เมอืงเกา่จงเตีย้น  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมืองที่เก่าแก่และมีประวัตศิาสตร์มาอย่างยาวนาน ตัง้อยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่าง

ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชังชา้น เมอืงนี้มชีือ่เสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ ซึง่น าไปใชใ้นการ

ก่อสรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม น าคณะเดนิชม เมือง

เก่าตา้หลี่ ที่สรา้งขึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีก่อน แต่ถงึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้นาน แต่เมอืงโบราณแหง่นี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพ
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คอ่นขา้งสมบรูณ ์ทา่นจะเห็นประตเูมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แก่ทีม่ี

บา้นโบราณต่างๆ ปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจัดกระจาย มถีนนสายเก่าแก่ที่ตัด

ผ่านตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึง่ทุกวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ที่

คกึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ต่งชดุประจ า

เผ่าขายสนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ 

หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ  

ระหว่างทางท่านจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์ห่งวดัฉงเซิน่ ซึง่เป็น

สญัลักษณแ์หง่เมอืงตา้หลี ่ตัง้ตระหงา่นเผชญิหนา้กบัทะเลสาบ ชาวเมอืงมี

ความเชือ่ว่าเจดยีท์ัง้สามมคีวามศักดิส์ทิธิ ์เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว

ในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรื่อนต่างๆ ต่าก็เสียหายพังทลาย ยกเวน้เจดีย์สาม

องคน์ี้ทีไ่ม่ไดร้ับความเสยีหายใดๆเลย ซึง่เจดยีส์ามองคจ์ะอยู่ห่างไปทาง

เหนือของเมอืงเกา่ตา้หลี่ประมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดียท์ัง้สามกอ่สรา้ง

ดว้ยอฐิ องคใ์หญ่ทีสุ่ดและเป็นองคป์ระธาน 16 ชัน้อยู่ตรงกลาง มรีูปทรง

สี่เหลี่ยม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสรา้งอาณาจักรตา้หลี่เมื่อ

ประมาณ 1,000 ปีทีผ่า่นมา สว่นเจดยีอ์กีสององค ์สรา้งในสมยัราชวงศซ์อ้ง  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) 

ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับ

อาณาเขตหนาซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลางซึง่

อยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของ

ป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภเูขา, ทะเลสาบและสัตวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นี้จงึไดช้ือ่วา่ “ 

ดนิแดนแหง่ความฝัน ” ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ ้าแยงซเีกยีง (Changjiangdiyiwan) ซึง่เกดิจากแมน่ ้าจนิซาเจยีง 

ทีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไปทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนอื ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บา่ย จากนัน้น าท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจียง 

(แมน่ ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าวา่ ในอดตีชอ่งแคบนี้มี

ความแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ทีต่รงนี้ท่านจะ

ไดช้มววิภเูขาหมิะมงักรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย  

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เขต เมอืงจงเตี้ยน (Zhongdian) 

ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทเิบต เห็นฝูงจามรี

แทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทิเบต ที่อยู่บนความสูง 3,350 

เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจุดทเีจา้หนา้ทีจ่นีสันนษิฐานวา่ คอืเขต

เมอืงสวรรค์ หรือ แชงกรีล่า ที่กล่าวไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าที่เลือน

หาย’’ The Lost Horizon  น าท่านชม วัดซงจา้นหลนิ (Songzanlin) 

วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจ าพรรษาอยู่

มากกวา่ 700 รูป สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 

ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่ราชวงศช์งิ วัด

จา้นหลนิซือ่มรีปูแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต 

แต่ขนาดมกีารย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจของ

ชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถอืวา่เป็นศูนยก์ลางแหง่พุทธศาสนกิชน

ในบรเิวณที่ราบสูงทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมของ

ชาวทเิบตเพราะทีน่ีค่อืเขตทเิบตนอ้ย 

จากนั้นใหอ้ิสระท่านได เ้ดินเที่ยวในเขต เมือง เก่าจงเตี้ยน 

เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต 

เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่งประดับดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (ราคาทวัรน์ ีร้วมกระเชา้) - เมอืงลีเ่จยีง - สระมงักรด า - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาซือ่คา เพือ่โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึน้ไปยัง หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ (The Valley of Blue Moon) เป็น

สถานทีท่ีถ่อืไดว้า่มหีมิะปกคลมุเกอืบตลอดทัง้ปี ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของแชงกร-ีลา โดยเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาอันศักดิส์ทิธิแ์หง่

เมอืงลีเ่จยีง ทีห่บุเขาแหง่นีม้คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปดว้ย 13 เขาเรยีงกันหากมองดูแลว้จะ

มลีักษณะคลา้ยคลงึกบัมงักร ซึง่สถานทีแ่หง่นีถ้อืไดว้า่เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนยีภาะทีง่ดงามเป็นอยา่งยิง่และถอืวา่ไมค่วรพลาด จน

ไดร้ับการขนานามวา่ “หนึง่สวรรคบ์นดนิ”  น าทุกท่านสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความยิง่ใหญ่อลังกาลของทีแ่หง่นี ้

บรเิวณรอบๆเขามตีน้ฉ าฉายนูนานทีม่อีายรุาวๆกวา่พันปี ซึง่หากมองดแูลว้จะมลีักษณะคลา้ยคลงึกบัมงักรทีน่อนอยูบ่นกอ้นเมฆ 

กรณีทีช่ว่งทีท่า่นเดนิทางนัน้ หบุเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ  (The Valley of Blue Moon)  ปิดปรับปรุง อันเนื่องมาจากการปรับปรุง

กระเชา้ หรือเหตุผลจากอุทยาน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรม น าท่านไปยัง อุทยานผู่ต๋าช่อ (Pudacuo 

National Park) ภายในอทุยานแหง่ชาตผิูต่า๋ชอ่ ตัง้อยูใ่นอ าเภอแชงกรลีานัน้ มทีัง้ทะเลสาบกลางป่าดง มนี ้าใสดุจกระจก มทีัง้
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ลานหญา้บนเขาสงูมทีุง่ปศสุตัวอ์นัอดุมสมบรูณด์ว้ยพชืหญา้ มพีืน้ทีชุ่ม่น ้าทีด่อกไมป่้านานาชนดิเบง่บาน และมป่ีาดงดบิอันเป็น

ทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวป่์าและนกกา ทะเลสาบน ้าจดืป้ีถาหา่ยและสูต่หูไูดร้ับการขนานนามวา่เป็นไขม่กุเม็ดงามแหง่ทีร่าบสงู 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บา่ย จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ลี ่ซ ึง่มี

ประวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกย่าวนานกวา่ 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอด

ปี ลีเ่จยีงเป็นที่ตัง้ถ ิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีที่อพยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ น า

ทา่นชม สระน ้ามังกรด า (Black Dragon Pool) อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรยีกวา่ สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมอืงลีเ่จยีง 

ห่างจากตัวเมอืงเก่าลี่เจียงไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร มพีื้นที่ประมาณ 11 ,390 ตารางเมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1737 สมยัราชวงศช์งิ(แมนจ)ู สระน ้ามงักรด ามจีดุเดน่ทีค่วามใสของน ้าทีใ่สราวกบัมรกต สะทอ้นภาพทวิทัศนข์องเทอืกเขาหมิะ

มังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกที่มองจากบรเิวณสระมังกรด าเป็นหนึ่งในทวิทัศน์ที่

งดงามทีส่ดุของจนี 

 
ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แกอ่ายุกวา่ 800 ปี 

ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบาง

หลังเหมอืนโรงเตี๊ ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของ

มากมาย น าทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสการชอ้ปป้ิงที่แตกต่าง 

เปรยีบเสมอืนพาทุกท่านยอ้นเวลากลับไปจนีเมือ่สมัยกอ่น ซึง่ย่านเมอืงเกา่นี้มชีือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานทีม่อียู่มากมาย 

จนไดร้ับการขนานนามวา่ "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และยังเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีป้ลาแซลมอน (7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Xiang He Yi Hao Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาหมิะมงักรหยก(ราคาทวัรน์ ีร้วมคา่กระเชา้ไป-กลบั)-โชวจ์างอีโ้หมว่(าคาทวัรน์ ีร้วมต ัว๋ชมโชว)์-อทุยานน า้หยก 

- เมอืงเสีย่งยนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกร) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศนแ์ละธรรมชาตบินจุดทีส่วยงาม

ที่สุด ตลอดสองขา้งทางที่ข ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ื่นชมและดื่มด ่ากับความ

หนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะมังกรหยกแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียง

เหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดนัน้

สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลุมตลอดปี ทวิเขาแหง่นี้

ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หบุหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้

นาซ ีทวิเขาแหง่นี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลัง

เลื้อย สีขาวของหมิะที่ปกคลุมอยู่นัน้ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน ้าเงนิของ

ทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า  

กรณีที่มีการประกาศปิดใหบ้ริการกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น 

สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ ในกรณีที่มีการประกาศปิดใหบ้ริการกระเชา้

ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบ ารุง

ซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม น าท่านไปยัง 

ทุ่งหญา้หยุนซนัผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุ่งหญา้หวนิซนัผงแทน น าท่าน

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ทุ่งหญา้หยุนซนัผงิ (Yun  Shan Ping) เป็นทุ่งหญา้ที่

มคีวามสูงประมาณ 3,205 เมตร รายลอ้มไปดว้ยตน้สน โดยมฉีากหลังเป็นภู

เขา้หมิะมงักรหยก น าทกุทา่นอสิระตามอธัยาศัย เทีย่วชมธรรมชาต ิถา่ยรูปเป็น

ทีร่ะลกึกบัความสวยงามทีเ่หมอืนหลดุออกมาจากภาพวาด 

  จากนัน้ท าท่านชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชีือ่เสยีงกอ้ง

โลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกวา่ 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมภีเูขาหมิะ

มงักรหยกเป็นฉากหลังอนัอลังการ ซึง่การแสดงนีไ้ดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง 
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ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรือ่งราว ใหไ้ดร้ับรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่

ของชนเผา่ตา่งๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตาเป็นอยา่งยิง่ 

 

 
กรณีที่มกีารประกาศปิดใหบ้รกิารชมโชวจ์างอีโ้หมว่ อันเนื่องจาก สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศหรือในวันที่ 20–30 ธันวาคม

ของทุกปีจะมกีารปิดบ ารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม น าท่านชมโชว ์Echoes of Shangri 

La แทน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

บา่ย น าทกุทา่นสู ่อทุยานน ้าหยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหมใ่นลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของ

ชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม 

ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ 

ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรที่ไหล

ไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่า

มงักรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มงักรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกร

โบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่ักการะบชูาของ

คนในพื้นที่นัน้โดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้า

ภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่ เหมาะแก่การ เลี้ย ง

ปลาแซลมอน ทางอทุยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองวา่ยอยู่ในสระน ้า

ของอทุยาน 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสีย่งยนิ เป็นเมอืงเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคนุหมงิกบัตา้หลี ่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (10) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Fei Long Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่า้ เมอืงคนุหมงิ - รา้นบวัหมิะ - เมอืงโบราณกวนตู ้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (Kunming) เมอืงทีไ่ดถ้กูขนานนามวา่ “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็นสบาย

ตลอดปี ฤดูหนาวไมห่นาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อณุหภมูเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมอืงหลวงและเป็น

เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี มขีนาดใหญ่ที่สดุเป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 

มณฑล จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิ

ในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (12) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญ่มอีายุราวๆหลายรอ้ยปี ทีแ่หง่นี้สรา้ง

ขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  

ซึง่ทุกท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึมนต์เสน่หส์ไตลเ์มืองโบราณ ซมึซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน น าทุกท่านอสิระและ

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอืสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีเ้ห็ดไกด่ า (13) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mei Yin Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก รา้นชา - วดัหยวนทง - รา้นผา้ไหม - คนุหมงิ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

น าทา่นชมิชาที ่รา้นใบชา (Tea Shop) ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ ชา

ทีม่ชีือ่เสยีงของมณฑลยนูนาน ชมการสาธติขัน้ตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบ

ชาทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม น าท่านเดนิทางสู ่วดั

หยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวดัทีใ่หญม่ีส่ดุ อกีทัง้ยัง

ถอืไดว้า่เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในมณฑลยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี 

วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั น าทา่นเดนิเยีย่มชมภายในวดั ที่

กลางลานประกอบไปดว้ยสระน ้าขนาดใหญส่มีรกต ตรงกลางสระมศีาลา

แปดเหลีย่มพรอ้มกบัสะพานเชือ่มซึง่ทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยีย่มชมได ้

อกีดว้ย  
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และวดัแหง่นีท้างดา้นหลังของวดัจะเป็นอาคารสรา้งใหม ่ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธชนิราชแบบจ าลอง ซึง่ไดร้ับพระราชทาน

มาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั น าทา่นชมผลติภณัฑท์ี ่รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยอาหารกวางตุง้ (15) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG613 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 

ช ัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

03 – 08 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

04 – 09 เมษายน 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

07 – 12 เมษายน 2563 25,999 28,999 5,999 15,999 

09 – 14 เมษายน 2563 26,999 29,999 5,999 16,999 

10 – 15 เมษายน 2563 27,999 30,999 5,999 17,999 

11 – 16 เมษายน 2563 27,999 30,999 5,999 17,999 

12 – 17 เมษายน 2563 26,999 29,999 5,999 16,999 

13 – 18 เมษายน 2563 25,999 28,999 5,999 15,999 

21 – 26 เมษายน 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

25 – 30 เมษายน 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

05 – 10 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

19 – 24 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
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30 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

02 – 07 มถินุายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

13 – 18 มถินุายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

20 – 25 มถินุายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

27 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

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

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

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทยตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

หมายเหตุ :  

 ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทาง

บรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็น

หลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกั   รีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

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

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับหนังสอื 

เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีี่

น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิ

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิีซา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่

ก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 

9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์กัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 

(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้

แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
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2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมด

ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีี

ซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร

และด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้

ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมตัจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดย

เครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

(หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มี

อายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนังสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่

ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษัิทฯ ไดจ้ัดท าขึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบของ

สถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทาง

เป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน่ันเป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้ี

การเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน ** 
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เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

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

ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื่อ

การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่าน

การอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วม

เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ

ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนื

คา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
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10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่น

ใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน์ีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


