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วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเส่ียงยิน 
 

08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร D สายการ

บินการบินไทย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเปา

เดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเคร่ืองบิน  

10.55 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG612 (ใช

ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง 

นําทานเดินทางสู เมืองเส่ียงยิน เปนเมืองเล็กๆ อยูระหวางคุนหมิงกับตาหล่ี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 

นําทานเขาสูที่พัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองตาหลี่ - เมืองเกาตาหลี่ – เจดียสามองค (ผานชม) – โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง – ชองเขาเสือ

กระโจน – วัดลามะชงจานหลิน (วัดโปตาลานอย) – เมืองเกาจงเตี้ยน  
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ (Dali) เมืองที่เกาแกและมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน ตั้งอยู

บริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชังชาน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยูทางดานตะวันตก

ของเมือง มีการยืนยันมาแลววาเมื่อสมัยกอนเมืองนี้เคยเปนดินแดนซึ่งเคยมีมนุษยที่มีอารยธรรมอาศัย

อยูราวๆ 2,000 ปกอน เมืองนี้มีช่ือเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตหินออนหลากหลายชนิด ซ่ึง

นําไปใชในการกอสรางและประดับตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศนของทะเลสาบ

และขุนเขาที่งดงาม นําคณะเดินชม เมืองเกาตาหลี่ (Dali Ancient Town) ที่สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 

ปกอน แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แตเมืองโบราณแหงนี้ก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ 

ทานจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือที่มีสถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของ

ถนนสายเกาแกที่มีบานโบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจัดกระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัด

ผานตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซ่ึงทุกวันนี้ไดกลายเปนถนนยานการคาที่คึกคัก สองขางถนนเต็ม

ไปดวยรานคาตางๆ มีพอคาชาวไปที่แตงชุดประจําเผาขายสินคาพ้ืนเมืองตางๆ เชน หิน

ออนตาหลี่ ผาพ้ืนเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารทองถิ่นตางๆ  
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ระหวางทางทานจะไดผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซ่ิน (Three Pagodas) ซึ่งเปนสัญลักษณแหง

เมืองตาหล่ี ตั้งตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเช่ือวาเจดียทั้งสามมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1925 บานเรื่อนตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย 

ยกเวนเจดียสามองคนี้ที่ไมไดรับความเสียหายใดๆเลย ซึ่งเจดียสามองคจะอยูหางไปทางเหนือของ

เมืองเกาตาหล่ีประมาณหนึ่งกิโลเมตร โดยเจดียทั้งสามกอสรางดวยอิฐ องคใหญที่สุดและเปนองค

ประธาน 16 ช้ันอยูตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหล่ียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสรางอาณาจักรตาหล่ีเมื่อ

ประมาณ 1,000 ปที่ผานมา สวนเจดียอีกสององค สรางในสมัยราชวงศซอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู  เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ลา (Shagri-La) ซึ่งอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองล่ีเจียงและ

อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดวยธรรมชาติที่

งดงามของปาไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย

ภาพที่งดงาม สถานที่แหงนี้จึงไดช่ือวา “ ดินแดนแหงความฝน ” ระหวางทางแวะชม โคงแรกของ

แมน้ําแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) ซ่ึงเกิดจากแมน้ําจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไหและ
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ทิเบต ซ่ึงเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง180 องศาไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแมน้ําอีกสายหนึ่งกลายเปนแมน้ําแยงซีเกียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

บาย จากนั้นนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปงจอรจ’’ ซึ่งเปนชองแคบชวง

แมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบที่มีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงที่

แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีความแคบมาก จนทําใหเสือสามาร

กระโดดขามไปยังฝงตรงขามได จึงเปนที่มาของช่ือชองแคบเสือกระโจน ซ่ึงที่ตรงนี้ทานจะไดชมวิว

ภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงที่สุดดวย  
 

 
 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) ระหวางทางทานจะไดพบกับทอง

ทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาวทิเบต ที่อยูบนความสูง 3,350 
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เมตร จากระดับน้ําทะเล เปนจุดทีเจาหนาที่จีนสันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค หรือ แชงกรีลา ที่

กลาวไวในหนังสือ “ขอบฟาที่เลือนหาย’’ The Lost Horizon  นําทานชม วัดซงจานหลิน 

(Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 300 ป และมีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สราง

ขึ้นโดยทะไลลามะองคที่ 5 ในป พ.ศ. 2222 ใชเวลากอสราง 18 ป จึงแลวเสร็จโดยจักรพรรดิแหง

ราชวงศชิง วัดจานหลินซื่อมีรูปแบบคลายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการ

ยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจานหลินซ่ือนี้ถือวาเปนศูนยกลาง

แหงพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบต

เพราะที่นี่คือเขตทิเบตนอย 

 

 
 

จากนั้นใหอิสระทานไดเดินเที่ยวในเขต เมืองเกาจงเต้ียน (Zhongdian Old Town) เพลิดเพลินชอปปงถนน
คนเดินลัดเลาะเขาซอยเล็กซอยนอย ชมบานเรือนกอสรางแบบโบราณ เลือกซ้ือของที่ระลึก

แบบทิเบต เชน หมวกคาวบอย แสหางจามรี เคร่ืองประดับดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟา เหลือง แดง

แบบทิเบต 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สาม หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (ราคาทัวรนี้รวมกระเชา) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดํา - เมืองเกาลี่

เจียง 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
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นําทานเดินทางสู ภูเขาซ่ือคา (Shika Snow Mountain) เพื่อโดยสารกระเชาไฟฟาขึ้นไปยัง หุบเขา

พระจันทรสีน้ําเงิน (The Valley of Blue moon) เปนสถานที่ที่ถือไดวามีหิมะปกคลุมเกือบตลอด

ทั้งป ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา โดยเช่ือกันวาเปนภูเขาอันศักดิส์ิทธิ์แหงเมืองล่ีเจียง ที่หุบเขา

แหงนี้มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปดวย 13 เขาเรียงกันหาก

มองดูแลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับมังกร ซ่ึงสถานที่แหงนี้ถือไดวาเปนสถานที่ที่มีทัศนียภาะที่

งดงามเปนอยางย่ิงและถือวาไมควรพลาด จนไดรับการขนานามวา “หนึ่งสวรรคบนดิน”  นําทุก

ทานสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความยิ่งใหญอลังกาลของที่แหงนี้ บริเวณรอบๆเขามีตนฉําฉา

ยูนนานที่มีอายุราวๆกวาพันป ซึ่งหากมองดูแลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับมังกรที่นอนอยูบนกอนเมฆ 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 

บาย จากนั่นนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ล่ีเจียงเปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูทามกลางขุนเขา

ทางตอนเหนือของตาลี่ ซ่ึงมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 800 ป บนความสูงประมาณ 

2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ล่ีเจียงเปนที่ตั้งถ่ินฐานของชนเผา

นาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความนาสนใจตรงที่เผานาซีเปนเผาที่หญิงเปนใหญ นําทานชม สระน้ํา

มังกรดํา (Black Dragon Pool) อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียกวา สวนยูวฉวน ตั้งอยูในตัว

เมืองล่ีเจียง หางจากตัวเมืองเกาล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 

ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศชิง(แมนจู) สระน้ํามังกรดํามีจุดเดนที่ความใสของ

น้ําที่ใสราวกับมรกต สะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอยางชัดเจน วากันวา

ทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดําเปนหนึ่งในทิวทัศนที่งดงาม

ที่สุดของจีน 
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ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตาเอ้ียนเจิ้น 

เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซ่ึงภายในเมืองเกานั้นงดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตล

จีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็น

ตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญถูกปรับเปล่ียนใหกลายมาเปนรานคาขายของมากมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําทุกทานอิสระชอปปงสินคาพ้ืนเมือง และอาหารพ้ืนเมืองตางๆ ใหทุกทานไดสัมผัสการชอป

ปงที่แตกตาง เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน  
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ซ่ึงยานเมืองเกานี้มีช่ือเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยูมากมาย จนไดรับการขนานนามวา 

"เวนิสแหงตะวันออก" และยังเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุก้ีปลาแซลมอน (7) 

นําทานเขาสูที่พัก... Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไป-กลับ) – โชวจางอ้ีโหมว (ราคาทัวรนีร้วมตั๋ว

ชมโชว) – อุทยานน้ําหยก – เมืองเส่ียงยิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ข้ึนสูจุดชมวิว

บนยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356 เมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิว

ทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางที่ข้ึนยอดเขา ทานจะไดช่ืนชม

และดื่มด่ํากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงนี้ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเมืองเกาล่ีเจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขาแหงนี้ประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย 

ธารน้ํา แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลัง

เล้ือย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา คลายมังกรขาวบน

ฟากฟา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 | P a g e  
 
 



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

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

 

 
ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบ ริการกระเชาไฟฟา อันเนื่ องมาจาก อาทิ เชน 

สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยัง ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซัน

ผงแทน นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) เปนทุง

หญาที่มีความสูงประมาณ 3,205 เมตร รายลอมไปดวยตนสน โดยมีฉากหลังเปนภูเขาหิมะ

มังกรหยก นําทุกทานอิสระตามอธัยาศัย เที่ยวชมธรรมชาติ ถายรูปเปนที่ระลึกกับความสวยงาม

ที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาด  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นทําทานชม โชวจางอ้ีโหมว (Impression Lijiang) ซ่ึงกํากับการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผู

กํากับชาวจีนที่มีช่ือเสียงกองโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจงขึ้นมาบนความสูง

กวา 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังอนัอลังการ ซ่ึงการแสดงนี้

ไดใชนักแสดงซ่ึงเปนชาวบานกวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตง

กายแบบสวยงามอลังการ ซ่ึงเนื้อหาของการแสดงเปนการเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต 

ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือวาเปนการแสดงโชวกลางแจงที่ยิ่งใหญตระการตา

เปนอยางยิ่ง 
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ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการชมโชวจางอี้โหมว อันเนื่องมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพ

อากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปจะมีการปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปล่ียนโปรแกรม นําทาน ชมโชว Echoes of Shangri La แทน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 

บาย นําทุกทานสู อุทยานน้ําหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในล่ีเจียง เปนหัวใจ

ทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม ประกอบไปดวยประตูสวรรค 

มีรูปปนแกะสลักดวยไม  ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะ

แบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวามังกรออกถํ้า ช้ันที่สองช่ือมังกรเลนน้ํา ช้ันที่สามช่ือมังกรโบยบิน และ

ยังมีตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงน้ําภายใน

อุทยานยังมีอุณหภูมทิี่เหมาะแกการเล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเล้ียงไว ทาน

จะเห็นเหลาปลาแซลมอนทั้งสีดําและสีทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 
 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเส่ียงยิน เปนเมืองเล็กๆ อยูระหวางคุนหมิงกับตาหล่ี  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (10) 

 นําทานเขาสูที่พัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

  

วันที่หา เมืองคุนหมิง – รานบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู – รานหยก 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

นําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (Kunming) เมืองที่ไดถูกขนานนามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” 

เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก อุณหภูมิ

เฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเปนเมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู
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ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ใหทานไดเลือกซื้อครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณ

เปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (12) 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญมีอายุ

ราวๆหลายรอยป ที่แหงนี้สรางข้ึนมาเพ่ือเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมแบบจีนในสมัยกอน  
 

 
 

ซึ่งทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยกอน นํา

ทุกทานอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปงมากมาย อาทิเชน อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือ

สินคาอ่ืนๆอีกมากมาย 
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จากนัน้นําทานสู รานหยก (Jade Shop) หยกเปนอัญมณีที่มีคา มีราคาสูง และไดรับความนิยมมากใน

ประเทศแถบเอเชีย เช่ือกันวา หยกเปนเคร่ืองประดับนําโชค ผูใดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี มี

ความสุข มีความเจริญรุงเร่ืองอยางนาอัศจรรย ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุก้ีเห็ดไกดํา (13) 

  นําทานเขาสูที่พัก... Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่หก รานชา –วัดหยวนทง – รานผาไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 

นําทานชิมชาที่ รานใบชา (Tea Shop) ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มีช่ือเสยีงของมณฑลยูนนาน 

ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผูเออร ใบชาที่ไดช่ือวาเปนใบชาเพื่อสขุภาพและความงาม นําทาน

เดินทางสู วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซ่ึงถือไดวาเปนวัดที่ใหญมี่สุด อีกทั้งยังถือไดวาเปน

วัดที่เกาแกที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ป วัดแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศ

ถัง นําทานเดินเย่ียมชมภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปดวยสระน้ําขนาดใหญสีมรกต ตรงกลางสระ

มีศาลาแปดเหล่ียมพรอมกับสะพานเช่ือมซึ่งทานสามารถเดินขามไปเยี่ยมชมไดอีกดวย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และวัดแหงนี้ทางดานหลังของวัดจะเปนอาคารสรางใหม ซ่ึงเปนที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช

แบบจําลอง ซึ่งไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นําทานชมผลิตภัณฑที่ รานผา

ไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา 

เปนตน 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยอาหารกวางตุง (15) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

15.20 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG613 

(ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
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** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทาํการออกตั๋ว

เนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 20,999 20,999 4,999 16,999 

04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

01 – 06 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

07 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

08 – 13 สิงหาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

15 – 20 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

22 – 27 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

05 – 10 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

19 – 24 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

11 – 16 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

12 – 17 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

17 – 22 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

18 – 23 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 
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19 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

25 – 30 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

26 – 31 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

08 – 13 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

05 – 10 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

06 – 11 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

07 – 12 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

19 – 24 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

26 – 31 ธันวาคม 2562 25,999 25,999 7,999 20,999 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 29,999 9,999 24,999 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62 29,999 29,999 9,999 24,999 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกัน

หนาว, รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคา

ทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะ

ชม ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไม
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มีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึง

ตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ 

(ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   

 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําคร้ัง

แรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทาน

ละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายใน

วันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่

กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก

คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

15 | P a g e  
 
 



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

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

 

 
2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง 

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัด

สัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 

30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใด

อยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไม

รับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน 

หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 
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3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวา

กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบ

ลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและ

ดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวน

ใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่น

กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัท

เรียบรอยแลว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื ไฟล PDF. (รูปถายจาก

มือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไม

ต่ํากวา 2 หนา 
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2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถาย

มาแลวไมเกิน 3 เดือน  
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2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบรบิูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่

ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนาม

สําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของ

ลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่น

เปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถ

ย่ืนวีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซ่ึงไดแก ** 

1. อิสราเอล          2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน                

6. เติรกเมนิสถาน 7. อิหราน              8. อิรัก                       9. ตุรกี                  10. อียิปต                    

11. ซาอุดิอาระเบีย        12. ซีเรีย         13. เลบานอน      14. จอรแดน               15. อินเดีย              

16. ศรีลังกา                17. ลิเบีย                      18. ซูดาน   19. แอลจีเรีย      20. ไนจีเรีย                  

21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 

 

 

 

19 | P a g e  
 
 



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

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

 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทาน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไป

พรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชหนังสือเดินทางพเิศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝง

ประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุ

ไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คา

ตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให

ตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
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9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใช

เหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือ

จะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 

กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมี

คาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับ

ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
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