
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย – เมอืงคุนหมงิ (-/-/-) 

 
18.00  นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่

จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
20.55  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L802  

23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจีน เมืองคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เมืองคุนห
มงิ เมืองทีไ่ดร้ับการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่่า มีสภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 
พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงคุณหมงิ – เมอืงตา้หลี ่– เมอืงเกา่ตา้หลี ่– ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์– วดัเจา้แมก่วนอมิ – เมอืงลีเ่จยีง 

(B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมืองทีเ่กา่แกแ่ละมปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ระหวา่ง

ทะเลสาบเอ๋อไห ่และเทอืกเขาชังชา้น ซึง่มีภเูขามังกรหยกอยูท่างดา้นตะวันตกของเมือง มีการยืนยันมาแลว้ว่าเมื่อ
สมัยกอ่นเมืองน้ีเคยเป็นดนิแดนซึง่เคยมีมนุษยท์ีม่ีอารยธรรมอาศัยอยูร่าวๆ 2,000 ปีกอ่น เมืองน้ีมีชือ่เสยีงในฐานะเป็น
แหลง่ผลติหนิอ่อนหลากหลายชนิด ซึง่นําไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละวิว
ทวิทัศน์ของทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม 

  

 



 
 

 

 นําคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่(Dali Ancient Town) ทีส่รา้งขึน้เมื่อกว่า 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลา
มาชา้นาน แตเ่มืองโบราณแหง่น้ีก็ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบูรณ์ ทา่นจะเห็นประตเูมืองทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่ี
สถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่ีม่ีบา้นโบราณตา่งๆ ปลกูสรา้งไวอ้ย่างกระจัดกระจาย มีถนน
สายเกา่แกท่ีตั่ดผ่านตัวเมืองโบราณหนึง่สาย ซึง่ทกุวันน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ตา่งๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชดุประจําเผ่าขายสนิคา้พื้นเมืองตา่งๆ เชน่ หนิอ่อนตา้หลี ่ผา้พื้นเมืองและเครือ่งเงิน 
หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ 
 
ระหว่างทางทา่นจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ (Three Pagodas) ซึง่เป็นสัญลักษณ์แหง่เมืองตา้หลี ่
ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อว่าเจดีย์ทัง้สามมีความศักดิส์ทิธ ิ ์เน่ืองจากเหตุการณ์

แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ ตา่ก็เสยีหายพังทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน้ี์ทีไ่ม่ไดรั้บความเสยีหายใดๆ  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามตํานานเลา่ว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญไ่วบ้น
หลังเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมื่อทหารฝ่ายศัตรไูดเ้ห็นว่าแมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรงถงึเพียงน้ี ถา้เป็นคน
วัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละกาํลังมากมายยากทีจ่ะตอ่สูจ้งึทําใหไ้ม่ทําการเขา้โจมตเีมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจงึ
สรา้งวัดแหง่น้ีขึน้ในสมัยราชวงศถั์ง ซึง่ถอืว่าเป็นวัดทีม่ีประตมิากรรมยอดเยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (2) 
 

 จากน่ันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จียงเป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือ
ของตา้ลี ่ซึง่มีประวัตศิาสตรอั์นเกา่แกย่าวนานกว่า 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหม้ี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จียงเป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของชนเผา่นาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มีความน่าสนใจตรงทีเ่ผา่นาซี
เป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ ่

 

 
 

ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรอื เมืองโบราณตา้เอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่
อายกุว่า 800 ปี ซึง่ภายในเมืองเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์ีนเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดรั้บ



 
 

 

การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีบางหลังเหมือนโรงเตี๊ ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจีนยอ้นยคุ บา้นเรอืนสว่นใหญถ่กูปรับเปลี่ยน
ใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดสั้มผัส
การชอ้ปป้ิงทีแ่ตกตา่ง เปรยีบเสมือนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอ่น 

  
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีไ้กดํ่า (3) 
พกัที ่ GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง – ภูเขาหมิะมงักรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชวค์วามประทบัใจแหง่ลีเ่จยีง – อุทยานนํา้หยก 

– สระนํา้มงักรดํา – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
  
 นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน์ ีร้วมค่า

กระเชา้ไป-กลบัแลว้) ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกว่า 3,356 เมตร และสงูกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 4,506 เมตร 
เพื่อชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ื่นชมและดื่มดํ่ากับ
ความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่น้ีตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา่ลีเ่จียง มีเทือกเขา
ทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จงึมีหมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแหง่น้ี
ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทัง้หบุหว้ย ธารน้ํา แนวผา และทุง่หญา้นาซ ีทวิเขาแหง่น้ีเมื่อมองจากระยะไกล 
จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดรูาวกับหยกขาว ทีตั่ดกับสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า 
คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  ในกรณีทีม่ีการประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเน่ืองมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม 
สภาพอากาศ การปิดบํารงุซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญา้หยุนซันผิง 
(Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซันผงแทน 

 

 
 
 นําทา่นชม ทะเลสายไป๋สุย่เหอ หรอืหบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้า่มกลางขนุเขาแหง่

หบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ ฉากของทะเลสาบคอืภเูขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแห่งน้ีคือวิวน้ําตก
หนิปูนขัน้บันไดขนาดเล็กลดล่ันลงมาอยา่งสวยงาม น้ําทีไ่หลผ่านหบุเขาน้ีคอืน้ําทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกร
หยก (รวมคา่รถแบตเตอรีแ่ลว้) 



 
 

 

 
 

จากนัน้ทําทา่นชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang) ซึง่กํากับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูก้ํากับชาวจีนทีม่ี
ชื่อเสียงกอ้งโลก ซึ่งจาง อี้  โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล โดยมีภเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงน้ีไดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 
ชวีติ มาโชว์รอ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เน้ือหาของการแสดงเป็นการ
เลา่เรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ของชนเผ่าตา่งๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจง้ที่
ย ิง่ใหญต่ระการตาเป็นอยา่งยิง่ (ในกรณีทีส่ภาพอากาศทําใหโ้ชว์ไม่สามารถแสดงได ้หรอืมีการงดการแสดง ขอสงวน
สทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง้ ณ วันเดนิทาง) 
 

 



 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 นําทกุทา่นสู ่อุทยานนํา้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ในลีเ่จียง เป็นหัวใจทางดา้น

วัฒนธรรมของชนเผ่านาซ ีมีความกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตสูวรรค ์มีรปูปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ 
ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน้ําตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีชื่อว่ามังกร
ออกถ้ํา ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเลน่น้ํา ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีสั่กการะบูชาของคนในพื้นที่
นัน้โดยมีอายมุากกว่า 500 ปี และแหลง่น้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอุทยาน
จงึไดนํ้าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดํีาและสทีองว่ายอยูใ่นสระน้ําของอุทยาน 

 

 
 
 นําทา่นชม สระนํา้มงักรดํา หรอืเฮยหลงถัน สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน้ํามังกรดํามีจุดเด่น

คอื เป็นน้ําทีเ่กดิจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ํ้าสีเขียวที่สะทอ้นกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต นอกจากน้ี
ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีผ่สมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮ่ัน ทเิบต และนาซี ไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้
สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมีจุดเดน่ดว้ยมีฉากหลังเป็นภเูขา หลังจากนัน้นําทา่นกลับสูเ่มืองลีเ่จียง 



 
 

 

 
   

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูปลาแซลมอ่น (6) 
พกัที ่ GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีลา่ (Shagri-La) ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยนูนานซึง่มีพรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมืองลีเ่จียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึง่อยู่
หา่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิี่งดงามของป่าไม ,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์
นานาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่น้ีจงึไดช้ือ่ว่า “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ”  
 
ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกของแมนํ่า้แยงซเีกยีง (Changjiangdiyiwan) ซึง่เกดิจากแม่น้ําจนิซาเจียง ทีไ่หลลง
มาจากชงิไหแ่ละทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไปทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่น้ําอีกสายหนึง่กลายเป็นแม่น้ําแยงซเีกยีง 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (8) 

 
 



 
 

 

 
 

 จากนัน้นําทา่นชม ช่องเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น้ําแยงซีไหล
ลงมาจากจนิซาเจียง (แม่น้ําทรายทอง) เป็นชอ่งแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตาม
ตํานานเลา่ว่า ในอดตีชอ่งแคบน้ีมีความแคบมาก จนทําใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ
ชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน ซึง่ทีต่รงน้ีทา่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย  

 

 



 
 

 

 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) ระหว่างทางทา่นจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง
ทเิบต เห็นฝูงจามรแีทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทเิบต ทีอ่ยูบ่นความสงู 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นจุดที
เจา้หนา้ทีจ่ีนสันนษิฐานว่า คอืเขตเมืองสวรรค ์หรอื แชงกรลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ The Lost 
Horizon  

 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น (Zhongdian Old Town) เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงถนนคน
เดนิลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย 
แสห้างจามร ีเครือ่งประดับดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (9) 
พกัที ่ GRACE HOTEL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้   เมอืงจงเตีย้น – วดัชงจา้นหลนิ – เมอืงฉูฉง – เมอืงเกา่ชาวเผา่หย ี(B/L/D)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
  

 นําทา่นชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทีม่ีอายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี และมพีระลามะจําพรรษาอยูม่ากกวา่ 
700 รปู สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่
ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มีรปูแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต แตข่นาดมีการยอ่สว่นลงมา หากว่า
โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่น้ีถอืว่าเป็นศนูยก์ลางแหง่พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงู
ทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดสั้มผัสกบัวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอืเขตทเิบตนอ้ย 

 
 
 



 
 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (11) 
 
 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉูฉง หรอืฉู่สง (Chuxiong) เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาตหิยี 

เดมิเมืองน้ีมีชือ่เสยีงในการผลติผา้ไหม และบุหรี ่ซึง่เมืองฉู่ฉงเป็นเมืองทางผ่านไปยังเมืองคนุหมงิ 
 

 
 



 
 

 

 นําทา่นชม เมอืงโบราณชาวหย ีสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจํ่าหน่ายของทีร่ะลกึสําหรับนักท่องเที่ยว เป็นโครงการที่สรา้ง
ขึน้มาเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วของมณฑลยนูนาน ภายใตค้วามรว่มมือระหว่างรัฐบาลจีนกับภาคเอกชน สรา้งบนฐาน
วัฒนธรรมทีย่ ิง่ใหญข่องชนชาตหิยทีีม่ีชือ่เสยีงมากในยคุมองโกล 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (12) 
พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก   เมอืงฉูฉง – เมอืงคุนหมงิ – วดัหยวนทง – รา้นบวัหมิะ – สนามบนิฉางซุย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ

(B/L/-)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
 
 นําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง

พระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอาย ุ เกา่แกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาด
ใหญ ่มีสะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรปูพระพุทธชนิ
ราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอั้ญเชญิไปประดษิฐานไว  ้นําท่าน
แวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้  

 

 
  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (14) 

 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซุย 
18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ลัคกีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 

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

ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เคร ือ่งบนิ 

08 – 13 มกราคม 2563 15,999 5,000 12,999 

09 – 14 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

19,999 5,000 15,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 5,000 13,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 17,999 5,000 13,999 

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

03 – 08 มนีาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

05 – 10 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

06 – 11 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 



 
 

 

11 – 16 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

01 – 06 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

02 – 07 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

03 – 08 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

07 – 12 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

08 – 13 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

09 – 14 เมษายน 2563 21,999 5,000 17,999 

10 – 15 เมษายน 2563 22,999 5,000 18,999 

14 – 19 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

17 – 22 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 



 
 

 

21 – 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

22 – 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

23 – 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 19,999 5,000 15,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 19,999 5,000 15,999 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

14 – 19 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

21 – 26 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

27 พ.ค. – 01 ม.ิย. 63 16,999 5,000 12,999 



 
 

 

28 พ.ค. – 02 ม.ิย. 63 16,999 5,000 12,999 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 63 17,999 5,000 13,999 

02 – 07 มถิุนายน 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

05 – 10 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

09 – 14 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

11 – 16 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

16 – 21 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

17 – 22 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

18 – 23 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

23 – 28 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

24 – 29 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

25 – 30 มถิุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 

26 ม.ิย. – 01 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

30 ม.ิย. – 05 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

 

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

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
สําหรบัเด็กอายุ 2-18 ปี จา่ยเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น 

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



 
 

 

 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค
ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี
รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

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

ถว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 
 

 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 
การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่
วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) 
จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอื
เดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  
 
 
 



 
 

 

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต
หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง
ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 



 
 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  
(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย
ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่
ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ
บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์
เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 
12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

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

  


