
 

 

 
 

 
 
 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเส่ียงยิน 
08.00 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน

การบินไทย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง 
พร้อมทัง้เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

10.55 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG612 (ใช้
ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและศลุกากรแล้ว รับกระเป๋าสมัภาระพร้อมออกเดินทาง น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมืองเส่ียงยนิ เป็นเมืองเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคนุหมิงกบัต้าหล่ี 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (1) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     

วันที่ 2 เมืองต้าหล่ี - เมืองเก่าต้าหล่ี – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง – ช่องเขาเสือ
กระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตีย้น  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองต้าหล่ี (Dali) เมืองท่ีเก่าแก่และมีประวัตศิาสตร์มาอย่างยาวนาน ตัง้อยูบ่ริเวณ
ท่ีราบลุม่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห ่และเทือกเขาชงัช้าน ซึง่มีภเูขามงักรหยกอยูท่างด้านตะวนัตกของเมือง มี
การยืนยนัมาแล้วว่าเม่ือสมยัก่อนเมืองนีเ้คยเป็นดินแดนซึ่งเคยมีมนษุย์ท่ีมีอารยธรรมอาศยัอยู่ราวๆ 2,000 
ปีก่อน เมืองนีมี้ช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหนิอ่อนหลากหลายชนิด ซึ่งน าไปใช้ในการก่อสร้าง
และประดับตกแต่งอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม น า
คณะเดินชม เมืองเก่าต้าหล่ี (Dali Ancient Town) ท่ีสร้างขึน้เม่ือกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่าน
กาลเวลามาช้านาน แตเ่มืองโบราณแห่งนีก็้ยงัคงอยู่ในสภาพคอ่นข้างสมบรูณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทัง้
ด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ที่มีบ้านโบราณ
ต่างๆ ปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณหน่ึงสาย ซึ่งทุก
วันนีไ้ด้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่คึกคัก สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้าชาวไป๋ที่



 

 

แต่งชุดประจ าเผ่าขายสินค้าพืน้เมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหล่ี ผ้าพืน้เมืองและเคร่ืองเงิน หรือ
อาหารท้องถิ่นต่างๆ  
ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
เมืองต้าหล่ี ตัง้ตระหง่านเผชิญหน้ากบัทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเช่ือว่าเจดีย์ทัง้สามมีความศักดิ์สิทธ์ิ 
เน่ืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 บ้านเร่ือนต่างๆ ต่าก็เสียหายพังทลาย ยกเว้น
เจดีย์สามองค์นีท้ี่ ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลย  ซึ่งเจดีย์สามองค์จะอยู่ห่างไปทางเหนือของเมือง
เก่าต้าหล่ีประมาณหนึ่งกิโลเมตร โดยเจดีย์ทัง้สามก่อสร้างด้วยอิฐ องค์ใหญ่ท่ีสดุและเป็นองค์ประธาน 16 
ชัน้อยู่ตรงกลาง มีรูปทรงส่ีเหล่ียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเม่ือสร้างอาณาจักรต้าหล่ีเม่ือประมาณ 
1,000 ปีท่ีผา่นมา สว่นเจดีย์อีกสององค์ สร้างในสมยัราชวงศ์ซ้อง  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองจงเตีย้น (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า (Shagri-La) ซึง่อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง 
เหนือของมณฑลยนูนานซึง่มีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัรหยี ของเมืองห
นิงหลางซึง่อยูห่า่งจากนครคนุหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, 
ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งนีจ้ึง
ไ ด้ ช่ือ ว่ า  “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ระหว่างทางแวะชม โ ค้ งแรกของแม่น ้าแยง ซี เ กียง 
(Changjiangdiyiwan) ซึ่งเกิดจากแม่น า้จินซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นท่ีราบสูง
ไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้ง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไหลไปรวมกับแม่น า้อีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่น า้แยงซีเกียง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (3) 
บ่าย จากนัน้น าทา่นชม ช่องเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอร์ลิป ป้ิงจอร์จ’’ ซึง่เป็นช่องแคบช่วงแม่น า้

แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น า้ทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน า้ไหลเช่ียวมาก ช่วงที่แคบ
ที่ สุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนีมี้ความแคบมาก จนท าให้เสือสามาร
กระโดดข้ามไปยงัฝ่ังตรงข้ามได้ จึงเป็นท่ีมาของช่ือชอ่งแคบเสือกระโจน ซึ่งท่ีตรงนีท่้านจะได้ชมวิวภูเขา
หมิะมังกรหยกในด้านท่ีสูงท่ีสุดด้วย  
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูเ่ขต เมืองจงเตีย้น (Zhongdian) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับท้องทุ่ง
กว้างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต ท่ีอยู่บนความสงู 3,350 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเล เป็นจุดทีเจ้าหน้าที่จีนสันนิษฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงกรีล่า ที่กล่าว
ไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ The Lost Horizon  น าท่านชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วดั
ลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจ าพรรษาอยูม่ากกวา่ 700 รูป สร้างขึน้โดยทะไลลามะองค์
ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซ่ือมี
รูปแบบคล้ายพระราชวงัโปตาลาท่ีนครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็น



 

 

ศนูย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซ่ือนีถื้อว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ี
ราบสูงทเิบตน่ันเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทเิบตน้อย 
จากนัน้ให้อิสระท่านได้เดินเท่ียวในเขต เมืองเก่าจงเตีย้น (Zhongdian Old Town) เพลิดเพลินช้อปป้ิง
ถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซือ้ของที่ระลึก
แบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เคร่ืองประดบัดนิเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบ
ทิเบต 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (4) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

     

วันท่ี 3 หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ (ราคาทัวร์นีร้วมกระเช้า) – เมืองล่ีเจียง – สระมังกรด า - เมืองเก่าล่ีเจียง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซ่ือคา (Shika Snow Mountain) เพ่ือโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึน้ไปยัง หุบเขา
พระจันทร์สีน า้เงิน (The Valley of Blue moon) เป็นสถานที่ที่ถือได้ว่ามีหมิะปกคลุมเกือบตลอดทัง้
ปี ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของแชงกรี-ลา โดยเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาอนัศกัดิ์สิทธ์ิแห่งเมืองล่ีเจียง ที่หุบเขาแห่ง
นีมี้ความสูงกว่าระดับน า้ทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปด้วย 13 เขาเรียงกันหากมองดู
แล้วจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับมังกร ซึ่งสถานที่แห่งนีถ้ือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ มีทัศนียภาะที่งดงาม
เป็นอย่างยิ่งและถือว่าไม่ควรพลาด จนได้รับการขนานามว่า “หน่ึงสวรรค์บนดิน”  น าทกุทา่นสมัผสั
บรรยากาศความหนาวเย็นและความยิ่งใหญ่อลงักาลของท่ีแห่งนี ้บริเวณรอบๆเขามีต้นฉ าฉายูนนานท่ีมี
อายรุาวๆกวา่พนัปี ซึง่หากมองดแูล้วจะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัมงักรท่ีนอนอยูบ่นก้อนเมฆ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (6) 
บ่าย จากนัน่น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองล่ีเจียง (Lijiang) ล่ีเจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาทาง

ตอนเหนือของต้าล่ี ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 
เมตรจากระดับน า้ทะเล ท าให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ล่ีเจียงเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชนเผ่านาซี ท่ี
อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ น าท่านชม สระน า้มังกรด า 
(Black Dragon Pool) อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรียกวา่ สวนยู้วฉวน ตัง้อยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง หา่ง



 

 

จากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 11 ,390 ตารางเมตร สร้างขึน้
เม่ือปี ค.ศ. 1737 สมยัราชวงศ์ชิง(แมนจ)ู สระน า้มังกรด ามีจุดเด่นที่ความใสของน า้ที่ใสราวกับมรกต 
สะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขา
หมิะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรด าเป็นหน่ึงในทวิทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน 
ให้เวลาอิสระแก่ท่านได้เดินชม เมืองเก่าล่ีเจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณต้าเอีย้นเจิน้ 
เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่านัน้งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีน
เก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลงัเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตาม
หนงัจีนย้อนยคุ บ้านเรือนสว่นใหญ่ถกูปรับเปล่ียนให้กลายมาเป็นร้านค้าขายของมากมาย  
น าทุกท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง และอาหารพืน้เมืองต่างๆ ให้ทุกท่านได้สัมผัสการช้อปป้ิง
ที่แตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปจีนเม่ือสมัยก่อน  
ซึ่งย่านเมืองเก่านีมี้ช่ือเสียงจากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิ
สแห่งตะวันออก" และยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกีป้ลาแซลมอน (7) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

     
 
วันที่ 4 ภูเขาหมิะมังกรหยก (ราคาทัวร์นีร้วมค่ากระเช้าไป-กลับ) – โชว์จางอีโ้หม่ว (ราคาทัวร์นีร้วมตั๋วชม

โชว์) – อุทยานน า้หยก – เมืองเส่ียงยนิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ขึน้สู่จุดชมวิว
บนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน า้ทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทวิทัศน์
และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่ สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึน้ยอดเขา ท่านจะได้ช่ืนชมและดื่มด ่า
กับความหนาวเยน็ของธรรมชาติ ภเูขาหิมะมงักรหยกแหง่นีต้ัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ี
เจียง มีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุนัน้สงูถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล จงึมีหิมะปก
คลมุตลอดปี ทิวเขาแหง่นีป้ระกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมตา่งๆ ทัง้หบุห้วย ธารน า้ แนวผา และทุง่หญ้านาซี 



 

 

ทิวเขาแห่งนีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรก าลงัเลือ้ย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่
นัน้ดรูาวกบัหยกขาว ท่ีตดักบัสีน า้เงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาวบนฟากฟ้า  
ในกรณีท่ีมีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อนัเน่ืองมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ 
การปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยงั ทุ่งหญ้าหยนุซนัผิง (Yun 
Shan Ping) หรือ ทุ่งหญ้าหวินซนัผงแทน น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู ่ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง (Yun Shan 

Ping) เป็นทุ่งหญ้าท่ีมีความสงูประมาณ 3,205 เมตร รายล้อมไปด้วยต้นสน โดยมีฉากหลงัเป็นภูเข้าหิมะ
มงักรหยก น าทกุท่านอิสระตามอธัยาศยั เท่ียวชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับความสวยงามท่ี เหมือน
หลดุออกมาจากภาพวาด  
จากนัน้ท าท่านชม โชว์จางอีโ้หม่ว (Impression Lijiang) ซึ่งก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผู้ก ากับ
ชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึน้มาบนความสงูกวา่ 3,000 
เมตร เหนือระดับน า้ทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่ งการแสดงนีไ้ด้ใช้
นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกาย
แบบสวยงามอลังการ ซึ่งเนือ้หาของการแสดงเป็นการเล่าเร่ืองราว ให้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอยา่ง
ยิ่ง 
ในกรณีท่ีมีการประกาศปิดให้บริการชมโชว์จางอีโ้หม่ว อนัเน่ืองมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพ
อากาศ หรือในวนัท่ี 20 – 30 ธันวาคม ของทกุปีจะมีการปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรม น าทา่น ชมโชว์ Echoes of Shangri La แทน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (9) 
บ่าย น าทุกท่านสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในล่ีเจียง เป็นหวัใจ

ทางด้านวฒันธรรมของชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม ประกอบไปด้วยประตสูวรรค์ มี
รูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้  ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน า้ตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบง่ได้
เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีช่ือว่ามงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือมงักรเล่นน า้ ชัน้ท่ีสามช่ือมงักรโบยบิน และยงัมีต้นไม้
เทวดา ซึ่งเป็นท่ีสกัการะบชูาของคนในพืน้ท่ีนัน้โดยมีอายมุากกว่า 500 ปี และแหล่งน า้ภายในอทุยานยงัมี
อณุหภูมิท่ีเหมาะแก่การเลีย้งปลาแซลมอน ทางอทุยานจึงได้น าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว้ ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทัง้สีด าและสีทองวา่ยอยูใ่นสระน า้ของอทุยาน 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเส่ียงยนิ เป็นเมืองเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคนุหมิงกบัต้าหล่ี  
 
 



 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (10) 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

     
 
วันท่ี 5 เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหมิะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (Kunming) เมืองท่ีได้ถกูขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมี
สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 -
18 องศาเซลเซียส คนุหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตก
เฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
ร้านบัวหมิะ ให้ทา่นได้เลือกซือ้ครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม้ ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (12) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้  (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆ
หลายร้อยปี ที่แห่งนีส้ร้างขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยก่อน  
ซึง่ทกุทา่นสามารถสมัผสัได้ถึงมนต์เสนห์่สไตล์เมืองโบราณ ซมึซบัความงามของชาวจีนในสมยัก่อน น าทุก
ท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการช้อปป้ิงมากมาย อาทิเช่น อาหารพืน้เมือง ขนม หรือสินค้า
อ่ืนๆอีกมากมาย 
จากนัน่น าท่านสู่ ร้านหยก (Jade Shop) หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมากใน
ประเทศแถบเอเชีย เช่ือกันว่า หยกเป็นเคร่ืองประดับน าโชค ผู้ ใดท่ีครอบครองจะพบกับความโชคดี มี
ความสขุ มีความเจริญรุ่งเร่ืองอยา่งนา่อศัจรรย์ ให้ทา่นได้เลือกซือ้เป็นของฝากอนัล า้คา่แก่คนท่ีท่านรัก 
 
 
 
 
 



 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกีเ้หด็ไก่ด า (13) 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก... Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

     
 
วันท่ี 6 ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14) 

น าทา่นชิมชาท่ี ร้านใบชา (Tea Shop) ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผูเ่ออ่ร์” ชาท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยนูนาน 
ชมการสาธิตขัน้ตอนการชงชาผู่เออ่ร์ ใบชาท่ีได้ช่ือวา่เป็นใบชาเพ่ือสขุภาพและความงาม น าทา่นเดนิทางสู ่
วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ม่ีสุด อีกทัง้ยังถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่
ท่ีสุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ปี วดัแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั น าท่าน
เดนิเยี่ยมชมภายในวัด ท่ีกลางลานประกอบไปด้วยสระน า้ขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปด
เหล่ียมพร้อมกบัสะพานเช่ือมซึง่ทา่นสามารถเดนิข้ามไปเย่ียมชมได้อีกด้วย  
และวัดแห่งนีท้างด้านหลังของวัดจะเป็นอาคารสร้างใหม่ ซึ่ งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
แบบจ าลอง ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั น าท่านชมผลิตภัณฑ์ท่ี ร้านผ้า
ไหม ท่ีขึน้ช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสือ้ผ้า รองเท้า เป็น
ต้น 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยอาหารกวางตุ้ง (15) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินท่ี TG613 

(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

16.35 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 



 

 

     
 

**************************************** 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ *** 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

06 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

13 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

20 – 25 มิถุนายน 2562 20,999 20,999 4,999 16,999 

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 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

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 

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 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

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 

 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี ้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้) 

** อัตราค่าบริการ ส าหรับเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านขายเสือ้กนัหนาว
, ร้านศิลปะรัสเซีย, ร้านสินค้าพืน้เมือง ซึ่งจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทาง
บริษัทฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุท่านวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรือไม่
ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์
จะเข้าร้านรัฐบาลทกุเมือง หรือหากทา่นต้องการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300หยวน/ทา่น/ร้าน 

 

• โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 
** ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับ

ราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดนิทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี   
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ   
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ     คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   
 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 
คา่ซกั   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัร์ก่อน
การใช้บริการ)   

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่กรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าครัง้แรก) 

(ส าหรับหนงัสือ เดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซา่หน้าดา่น หรือวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่าน

ละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 

3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลกูค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา 

ท่ีท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทา่นถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนมุตัิวีซ่า รอนดัสมัภาษณ์วีซ่า ท่ีท า

ให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า

นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลง

นามในเอกสารแจ้งยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดนิทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินคา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุ

บญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ให้แก่นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

**เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงนิทัง้หมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี



 

 

มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พร้อมคณะได้ จะต้องย่ืนก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใช้จ่ายไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด 

เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้า

หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท

เรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  

ส าหรับผู้เดนิทางท่ีถือหนังสือเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจาก

มือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่

ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้ว

ไมเ่กิน 3 เดือน  

 



 

 

 

 

 

2.1. กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 



 

 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมานี ้เป็นเพียงข้อมูลเบือ้งต้นท่ีทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิอง

ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ัน
เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

** ส าหรับบุคคลที่เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี ้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่น
วีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้ ซึ่งได้แก่ ** 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 
10.อียปิต์ 11.ซาอุดอิาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.

แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาต

การใช้หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัขิองเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย

ขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในส่วนนี ้และ ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 



 

 

3. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนงัสือเดนิ และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน า้มนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ

ท่ีเก่ียวข้องกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอบุตัภิยัท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้



 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผู้ เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


