
 

 

 

 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ – เมอืงเสีย่งยนิ 



 

 

 

08.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบนิการบนิ
ไทย (Thai Airways) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ

รับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
10.55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG612 (ใช้

ระยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

เสีย่งยนิ เป็นเมอืงเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคนุหมงิกบัตา้หลี ่
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 

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

วนัทีส่อง เมอืงตา้หลี ่ - เมอืงเกา่ตา้หลี ่ – เจดยีส์ามองค ์ (ผา่นชม) – โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง – ชอ่งเขาเสอื
กระโจน – วดัลามะชงจา้นหลนิ (วดัโปตาลานอ้ย) – เมอืงเกา่จงเตีย้น  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมอืงทีเ่กา่แกแ่ละมปีระวตัศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบ
ลุม่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทอืกเขาชงัชา้น ซึง่มภีูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมอืง มกีารยนืยัน

มาแลว้ว่าเมือ่สมัยก่อนเมอืงนี้เคยเป็นดนิแดนซึง่เคยมมีนุษยท์ีม่อีารยธรรมอาศัยอยู่ราวๆ 2,000 ปีก่อน เมอืงนีม้ ี

ชือ่เสยีงในฐานะเป็นแหลง่ผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ ซึง่น าไปใชใ้นการกอ่สรา้งและประดบัตกแต่ง
อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทศันข์องทะเลสาบและขุนเขาทีง่ดงาม น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่

(Dali Ancient Town) ทีส่รา้งขึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาชา้นาน แตเ่มอืงโบราณแหง่
นีก็้ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ ทา่นจะเห็นประตูเมอืงท ัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนอืทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรบั

กนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ทีม่บีา้นโบราณตา่งๆ ปลูกสรา้งไวอ้ยา่งกระจดักระจาย มถีนนสาย

เกา่แกท่ีต่ดัผ่านตวัเมอืงโบราณหนึง่สาย ซึง่ทุกวนันีไ้ดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคกั สองขา้งถนน
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มพีอ่คา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชุดประจ าเผ่าขายสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เช่น หนิอ่อนตา้หลี ่

ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ  
 



 

 

 
 
ระหว่างทางท่านจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ (Three Pagodas) ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืง

ตา้หลี ่ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ ชาวเมอืงมคีวามเชือ่วา่เจดยีท์ ัง้สามมคีวามศกัดิส์ทิธ ิ ์ เนือ่งจาก
เหตุการณ์แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ ตา่ก็เสยีหายพงัทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน์ีท้ ี่

ไม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆเลย ซึง่เจดีย์สามองค์จะอยู่ห่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หลี่ประมาณหนึ่ง

กโิลเมตร โดยเจดยี์ทัง้สามก่อสรา้งดว้ยอฐิ องคใ์หญ่ทีสุ่ดและเป็นองค์ประธาน 16 ชัน้อยู่ตรงกลาง มีรูปทรง
สีเ่หลีย่ม สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมือ่สรา้งอาณาจักรตา้หลีเ่มือ่ประมาณ 1,000 ปีทีผ่่านมา สว่นเจดยีอ์กีสอง

องค ์สรา้งในสมัยราชวงศซ์อ้ง  
 



 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีลา่ (Shagri-La) ซึง่อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีง 
เหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมืองลีเ่จยีงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิง

หลางซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม ,้ ทุง่หญา้, ภูเขา, 
ทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกบัทศันยีภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนีจ้งึไดช้ือ่ว่า “ 

ดนิแดนแหง่ความฝัน ” ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ า้แยงซเีกยีง (Changjiangdiyiwan) ซึง่เกดิ

จากแม่น า้จนิซาเจยีง ทีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ 
แลว้หกัเสน้ทางโคง้180 องศาไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไหลไปรวมกบัแมน่ า้อกีสายหนึง่กลายเป็น

แมน่ า้แยงซเีกยีง 
 



 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน่ า้แยง

ซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แมน่ า้ทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่นี า้ไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 

30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้ม
ได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ทีต่รงนีท้า่นจะไดช้มววิภูเขาหมิะมงักรหยกในดา้นทีสู่งทีสุ่ด

ดว้ย  
 



 

 

 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัทอ้งทุง่กวา้ง
แห่งทเิบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข ้างบ้านของชาวทิเบต  ที่อยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล เป็นจุดทเีจา้หนา้ทีจ่นีสนันษิฐานวา่ คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงกรลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนงัสอื 
“ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ The Lost Horizon  น าท่านชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุ

เกา่แกก่วา่ 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกวา่ 700 รูป สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 

ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่งราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรีูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลา
ทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แตข่นาดมกีารย่อสว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วดัจา้นหลนิ

ซื่อนี้ถอืว่าเป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณทีร่าบสูงทเิบตน ัน่เอง ท่านจะไดส้มัผสักบั
วฒันธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ ีค่อืเขตทเิบตนอ้ย 

 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น (Zhongdian Old Town) เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงถนน
คนเดนิลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต 

เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่งประดบัดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (4) 



 

 

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

วนัทีส่าม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (ราคาทวัรน์ีร้วมกระเชา้) – เมอืงลีเ่จยีง – สระมงักรด า - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซื่อคา (Shika Snow Mountain) เพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขา

พระจนัทรส์นี า้เงนิ (The Valley of Blue moon) เป็นสถานทีท่ ีถ่อืไดว้่ามหีมิะปกคลุมเกอืบตลอดท ัง้ปี 

ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของแชงกร-ีลา โดยเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาอนัศักดิส์ทิธิแ์ห่งเมอืงลีเ่จยีง ทีห่บุเขาแหง่นีม้คีวาม
สูงกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปดว้ย 13 เขาเรยีงกนัหากมองดูแลว้จะมลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกบัมงักร ซึง่สถานทีแ่หง่นีถ้อืไดว้า่เป็นสถานทีท่ ีม่ทีศันยีภาะทีง่ดงามเป็นอยา่งยิง่และถอืวา่ไม่
ควรพลาด จนไดร้บัการขนานามวา่ “หนึง่สวรรคบ์นดนิ”  น าทกุทา่นสมัผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความ

ยิ่งใหญ่อลังกาลของที่แห่งนี้ บริเวณรอบๆเขามีตน้ฉ าฉายูนนานที่มีอายุราวๆกว่าพันปี ซึง่หากมองดูแลว้จะมี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัมังกรทีน่อนอยูบ่นกอ้นเมฆ 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 
บา่ย จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ต ัง้อยูท่า่มกลางขุนเขาทางตอน

เหนอืของตา้ลี ่ซึง่มปีระวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกย่าวนานกวา่ 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก

ระดบัน า้ทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผา่นาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่
มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผา่ทีห่ญงิเป็นใหญ ่น าทา่นชม สระน า้มงักรด า (Black Dragon Pool) อยูใ่น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรียกว่า สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมอืงลีเ่จยีง ห่างจากตัวเมอืงเก่าลีเ่จยีงไปทางทศิ
เหนอืประมาณ 1 กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 11,390 ตารางเมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศช์งิ(แมนจู) 

สระน า้มงักรด ามจีุดเดน่ทีค่วามใสของน า้ทีใ่สราวกบัมรกต สะทอ้นภาพทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมงักร
หยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมงักรหยกทีม่องจากบรเิวณสระมงักรด าเป็นหนึง่

ในทวิทศันท์ีง่ดงามทีสุ่ดของจนี 

 



 

 

 
 

ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรือ เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจ ิน้ เมอืง

เกา่แกอ่ายุกวา่ 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่น ัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แก่ทีห่า
ชมไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างด  ีบางหลังเหมือนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค 

บา้นเรอืนสว่นใหญถ่กูปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย  

 



 

 

 
 
น าทุกท่านอสิระช้อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และอาหารพืน้เมอืงต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัการช้อปป้ิงที่

แตกตา่ง เปรยีบเสมอืนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลบัไปจนีเมือ่สมยักอ่น  
 



 

 

 
 

ซึง่ยา่นเมอืงเกา่นีม้ชี ือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานทีม่อียูม่ากมาย จนไดร้บัการขนานนามวา่ "เวนสิแหง่
ตะวนัออก" และยงัเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

 



 

 

 
 

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

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

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (ราคาทวัรน์ีร้วมคา่กระเชา้ไป-กลบั) – โชวจ์างอีโ้หมว่ (ราคาทวัรน์ีร้วมต ัว๋ชมโชว)์ – 

อุทยานน า้หยก – เมอืงเสีย่งยนิ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ขึน้สูจุ่ดชมววิบน

ยอดเขาทีค่วามสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทศันแ์ละ
ธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีสุ่ด ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากบัความ

หนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะมังกรหยกแหง่นีต้ัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขา

ทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขา
แห่งนี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุง่หญา้นาซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจาก

ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยู่นัน้ดรูาวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสนี ้า
เงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  

 



 

 

 
 

ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพ
อากาศ การปิดบ ารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง ทุง่หญา้

หยุนซันผงิ (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญา้หวนิซันผงแทน น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ทุง่
หญา้หยนุซนัผงิ (Yun Shan Ping) เป็นทุง่หญา้ทีม่คีวามสงูประมาณ 3,205 เมตร รายลอ้มไป

ดว้ยตน้สน โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขา้หมิะมังกรหยก น าทกุทา่นอสิระตามอธัยาศยั เทีย่วชมธรรมชาต ิ

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัความสวยงามทีเ่หมอืนหลดุออกมาจากภาพวาด  
 



 

 

 
  
จากนัน้ท าท่านชม โชวจ์างอีโ้หม่ว (Impression Lijiang) ซึง่ก ากบัการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากบั

ชาวจนีทีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกวา่ 3,000 เมตร 
เหนือระดับน ้าทะเล โดยมภีูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนีไ้ดใ้ชน้กัแสดงซึง่เป็น

ชาวบา้นกวา่ 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงามอลงัการ ซึง่

เนือ้หาของการแสดงเป็นการเลา่เรือ่งราว ใหไ้ดร้บัรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ของชนเผ่าตา่งๆ ในเมอืงลี่
เจยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่ 

 

 
 

   



 

 

ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารชมโชวจ์างอีโ้หม่ว อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม 

สภาพอากาศ หรอืในวันที ่20 – 30 ธันวาคม ของทกุปีจะมกีารปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม น าทา่น ชมโชว ์Echoes of Shangri La แทน 

 
   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (9) 

บา่ย น าทุกท่านสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจ
ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มรีูปปั้น

แกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ 
ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นที่

สกัการะบชูาของคนในพืน้ทีนั่น้โดยมอีายุมากกวา่ 500 ปี และแหลง่น ้าภายในอทุยานยังมอีณุหภูมทิีเ่หมาะแกก่าร

เลีย้งปลาแซลมอน ทางอทุยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีอง
วา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 

 

 
 

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 ้– รา้นหยก 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ (Kunming) เมืองทีไ่ดถู้กขนานนามว่า “เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมี

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดหูนาวไมห่นาวจดั และฤดรูอ้นไมร่อ้นมาก อุณหภูมเิฉลีย่ 15 -18 องศา

เซลเซยีส คุนหมงิเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง



 

 

ประเทศจนี มขีนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ครีมเป่าซู่ถัง หรือทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และ
แมลงกดัตอ่ย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (12) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายรุาวๆหลาย

รอ้ยปี ทีแ่หง่นีส้รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  

 

 
 
ซึง่ทกุทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซับความงามของชาวจนีในสมัยก่อน น าทุกทา่น

อสิระและเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอืสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
 



 

 

 
 

จากน่ันน าท่านสู ่รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีทีม่คี่า มรีาคาสงู และไดรั้บความนิยมมากในประเทศ
แถบเอเชยี เชือ่กนัวา่ หยกเป็นเครือ่งประดับน าโชค ผูใ้ดทีค่รอบครองจะพบกับความโชคด ีมคีวามสขุ มคีวามเจรญิ

รุ่งเรือ่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก 
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 – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14) 

น าทา่นชมิชาที ่รา้นใบชา (Tea Shop) ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ ชาทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลยนูนาน ชมการ

สาธติขัน้ตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง 
(Yuan Tong Temple) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวดัทีใ่หญม่ีส่ดุ อกีท ัง้ยงัถอืไดว้า่เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในมณฑล

ยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วดัแหง่นีถู้กสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง น าทา่นเดนิเยีย่มชมภายในวดั ที่
กลางลานประกอบไปดว้ยสระน ้าขนาดใหญ่สมีรกต ตรงกลางสระมศีาลาแปดเหลีย่มพรอ้มกบัสะพานเชือ่มซึง่ทา่น

สามารถเดนิขา้มไปเยีย่มชมไดอ้กีดว้ย  
 



 

 

 
 
และวัดแห่งนี้ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธชนิราชแบบจ าลอง ซึง่

ไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว น าทา่นชมผลติภัณฑท์ี ่รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศ
ของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยอาหารกวางตุง้ (15) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.20 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) เทีย่วบนิที ่TG613 (ใช้

ระยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

17 – 22 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

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

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



 

 

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

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

27 ม.ิ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 สงิหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

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

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

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

22 – 27 สงิหาคม 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 กนัยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

19 – 24 กนัยายน 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 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

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

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

18 – 23 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

22 – 27 พฤศจกิายน 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 ธนัวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

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

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

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

26 – 31 ธนัวาคม 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 

 

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

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

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้น
ศลิปะรัสเซยี, รา้นสนิคา้พื้นเมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง 

หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่าน

เป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

• โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

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

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   



 

 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

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

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

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

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย



 

 

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

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

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

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

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** ส าหรบับคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่

แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

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

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



 

 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


