
 

 
 

 

 



 

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

 
18.00  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมชิัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ ลัคกีแ้อร์ซ ึง่

จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 
20.55  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิลคักีแ้อร์(8L)เทีย่วบนิที ่8L802 

23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุยประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง เขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  เมอืงคนุห
มงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 
พกัที ่ HUI SHANG HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงคณุหมงิ – เมอืงตา้หลี ่ – เมอืงเกา่ตา้หลี ่ – ผา่นชมเจดยีส์ามองค์– วดัเจา้แมก่วนอมิ – เมอืงลีเ่จยีง
(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงตา้หลี ่(Dali)เมอืงทีเ่กา่แกแ่ละมปีระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ระหวา่ง
ทะเลสาบเออ๋ไหแ่ละเทอืกเขาชงัชา้นซึง่มภีเูขามังกรหยกอยูท่างดา้นตะวันตกของเมอืง มกีารยนืยันมาแลว้วา่เมือ่
สมัยกอ่นเมอืงนี้เคยเป็นดนิแดนซึง่เคยมมีนุษยท์ีม่อีารยธรรมอาศัยอยูร่าวๆ 2,000 ปีกอ่นเมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในฐานะเป็น

แหลง่ผลติหนิออ่นหลากหลายชนดิซึง่นําไปใชใ้นการกอ่สรา้งและประดับตกแตง่อาคารรวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์
ของทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม 

  

 



 

 นําคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่(Dali Ancient Town) ทีส่รา้งขึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลา

มาชา้นาน แตเ่มอืงโบราณแหง่นี้ก็ยังคงอยูใ่นสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ ทา่นจะเห็นประตเูมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่ี
สถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกท่ีม่บีา้นโบราณตา่งๆ ปลกูสรา้งไวอ้ยา่งกระจัดกระจาย มถีนน
สายเกา่แกท่ีต่ัดผ่านตัวเมอืงโบราณหนึง่สาย ซึง่ทกุวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ตา่งๆ มพีอ่คา้ชาวไป๋ทีแ่ตง่ชดุประจําเผ่าขายสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ 
หรอือาหารทอ้งถิน่ตา่งๆ 
 

ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่  (Three Pagodas)ซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงตา้หลี ่
ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ  ชาวเมอืงมคีวามเชือ่วา่เจดยีท์ัง้สามมคีวามศักดิส์ทิธิ ์เนื่องจากเหตกุารณ์
แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ ตา่ก็เสยีหายพังทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน์ี้ทีไ่มไ่ดรั้บความเสยีหายใดๆ 

 
นําทา่นเดนิทางสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิตามตํานานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิใหญ่ไวบ้น
หลังเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศัตรไูดเ้ห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี้ถา้เป็นคน

วัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละกําลังมากมายยากทีจ่ะตอ่สูจ้งึทําใหไ้มทํ่าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไปชาวเมอืงจงึ
สรา้งวัดแหง่นี้ข ึน้ในสมัยราชวงศถั์งซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอดเยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร เทีย่ง ณ ภตัตาคาร (2) 
 

 จากน่ันนําทา่นเดนิทางกลับสู่  เมอืงลีเ่จยีง  (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืง เล็กๆ ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือ
ของตา้ลี ่ซ ึง่มปีระวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกย่าวนานกวา่ 800 ปี บนความสงูประมาณ 2 ,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหม้ี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซี

เป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ 
 

 
 

ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยี ง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แก่
อายกุวา่ 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดรั้บ



 

การอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยคุ บา้นเรอืนสว่นใหญ่ถกูปรับเปลีย่น

ใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมายอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและอาหารพืน้เมอืงตา่งๆใหท้กุทา่นไดส้มัผัสการช ้

อปป้ิงทีแ่ตกตา่งเปรยีบเสมอืนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลับไปจนีเมือ่สมัยกอ่น 
  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีไ้กด่าํ (3) 
พกัที ่ GREEN MELODY HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง – ภูเขาหมิะมงักรหยก –ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชวค์วามประทบัใจแหง่ลีเ่จยีง– อุทยานนํา้หยก – 
สระนํา้มงักรดาํ – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง(B/L/D) 

 

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

กระเชา้ไป-กลบัแลว้)ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 3 ,356 เมตร และสงูกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 4 ,506 เมตร 
เพือ่ชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทา่นจะไดช้ืน่ชมและดืม่ดํ่ากับ

ความหนาวเย็นของธรรมชาตภิเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นี้ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขา
ทัง้หมด 13 ลกูโดยยอดเขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแหง่นี้
ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทัง้หบุหว้ย ธารน้ํา แนวผา และทุง่หญา้นาซ ีทวิเขาแหง่นี้เมือ่มองจากระยะไกล 

จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลมุอยูนั่น้ดรูาวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า 
คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอาทเิชน่สภาพแวดลอ้ม
สภาพอากาศการปิดบํารงุซอ่มแซมทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยังทุง่หญา้หยนุซนัผงิ  (Yun 

Shan Ping) หรอืทุง่หญา้หวนิซนัผงแทน 
 

 
 

 นําทา่นชมทะเลสายไป๋สุย่เหอหรอืหบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิเป็นทะเลสาบสฟ้ีาตัดกับววิตน้ไมท้า่มกลางขนุเขาแหง่หบุ
เขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิฉากของทะเลสาบคอืภเูขาหมิะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแหง่นี้คอืววิน้ําตกหนิปนู
ขัน้บันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอยา่งสวยงาม น้ําทีไ่หลผ่านหบุเขานี้คอืน้ําทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก

(รวมคา่รถแบตเตอรีแ่ลว้) 



 

 
 

จากนัน้ทําทา่นชม โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang)ซึง่กํากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูกํ้ากับชาวจนีทีม่ี
ชือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกวา่ 3 ,000 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล โดยมภีเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนี้ไดใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกวา่ 600 
ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงาม อลังการ  ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการ

เลา่เรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ของชนเผ่าตา่งๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ที่
ย ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอยา่งยิง่(ในกรณีทีส่ภาพอากาศทําใหโ้ชวไ์มส่ามารถแสดงได ้หรอืมกีารงดการแสดง ขอสงวน
สทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการ และจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ ณ วันเดนิทาง) 

 

 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

 
 นําทกุทา่นสู ่ อุทยานนํา้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมใ่นลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้น

วัฒนธรรมของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงามประกอบ ไปดว้ยประตสูวรรค ์มรีปูป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ 

ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน้ําตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบง่ไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่วา่มังกร
ออกถ้ํา ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเลน่น้ํา ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่กัการะบชูาของคนในพืน้ที่
นัน้โดยมอีายมุากกวา่ 500 ปี และแหลง่น้ําภายในอทุยานยังมอีณุหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเลีย้งปลาแซลมอน ทางอทุยาน

จงึไดนํ้าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอนทัง้สดํีาและสทีองวา่ยอยูใ่นสระน้ําของอทุยาน 
 

 
 
 นําทา่นชมสระนํา้มงักรดาํหรอืเฮยหลงถันสรา้งขึน้เมือ่ปีค .ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิซึง่สระน้ํามังกรดํามจีุดเดน่คอื

เป็นน้ําทีเ่กดิจากน้ําพอุันมคีวามใสจนมองเห็นพชืใตน้ํ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกับผนืน้ําราวกับสขีองมรกตนอกจากนี้ภายใน
บรเิวณยังสถาปัตยกรรมตา่งๆทีผ่สมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่นทเิบตและนาซไีวด้ว้ยกันอยา่งลงตัวทัง้สะพานหนิโคง้
และศาลาอันมจีุดเดน่ดว้ยมฉีากหลังเป็นภเูขาหลังจากนัน้นําทา่นกลับสูเ่มอืงลีเ่จยีง 



 

 
   

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

 

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

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น  (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีลา่ (Shagri-La)ซึง่อยูท่างทศิตะวันออกเฉียง เหนือ
ของมณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลางซึง่อยู่
หา่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม ้ , ทุง่หญา้ , ภเูขา, ทะเลสาบและสตัว์

นานาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่หง่นี้จงึไดช้ือ่วา่ “ ดนิแดนแหง่ความฝัน ” 
 
ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ํา้แยงซเีกยีง (Changjiangdiyiwan)ซึง่เกดิจากแมน้ํ่าจนิซาเจยีง ทีไ่หลลง

มาจากชงิไหแ่ละทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ 180 องศา ไปทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแมน้ํ่าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน้ํ่าแยงซเีกยีง 
 

เทีย่ง บรกิารอาหาร เทีย่ง ณ ภตัตาคาร (8) 
 
 



 

 
 

 จากนัน้นําทา่นชม  ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia)“ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแมน้ํ่าแยงซไีหลลง
มาจากจนิซาเจยีง (แมน้ํ่าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่น้ํีาไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานาน
เลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนทําใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่ง

แคบเสอืกระโจนซึง่ทีต่รงนี้ทา่นจะไดช้มววิภเูขาหมิะมังกรหยกในดา้นทีส่งูทีส่ดุดว้ย 
 

 



 

 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต เมอืงจงเตีย้น  (Zhongdian) ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับทอ้งทุง่กวา้งแหง่

ทเิบต เห็นฝูงจามรแีทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทเิบต ทีอ่ยูบ่นความสงู 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นจุดที
เจา้หนา้ทีจ่นีสนันิษฐานวา่ คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงกรลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย ’’ The Lost 
Horizon  

 

 
 

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น (Zhongdian Old Town)เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ

ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แส ้

หางจามร ีเครือ่งประดับดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 
 

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

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

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
  
 นําทา่นชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin) วัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี และมพีระลามะจําพรรษาอยูม่ากกวา่ 

700 รปู สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่
ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรีปูแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซาแหง่ทเิบต แตข่นาดมกีารยอ่สว่นลงมา หากวา่
โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางแหง่พทุธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงู

ทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอืเขตทเิบตนอ้ย 
 
 

 



 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหาร เทีย่ง ณ ภตัตาคาร (11) 
 

 หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฉูฉง หรอืฉู่สง (Chuxiong)เป็นเมอืงหลักของเขตปกครองตนเองชนชาตหิยเีดมิ
เมอืงนี้มชี ือ่เสยีงในการผลติผา้ไหมและบหุรีซ่ ึง่เมอืงฉู่ฉงเป็นเมอืงทางผ่านไปยังเมอืงคนุหมงิ 

 

 
 



 

 นําทา่นชมเมอืงโบราณชาวหยสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีจํ่าหน่ายของทีร่ะลกึสําหรับนักทอ่งเทีย่วเป็นโครงการทีส่รา้งขึน้มา

เพือ่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วของมณฑลยนูนานภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งรัฐบาลจนีกับภาคเอกชนสรา้งบนฐาน
วัฒนธรรมทีย่ ิง่ใหญ่ของชนชาตหิยทีีม่ชี ือ่เสยีงมากในยคุมองโกล 

 

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

วนัทีห่ก  เมอืงฉูฉง – เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – รา้นบวัหมิะ – สนามบนิฉางซุย – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ
(B/L/-)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 
 
 นําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทาง

พระพทุธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิอาย ุ เกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน้ําขนาด
ใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิ

ราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไวนํ้าทา่นแวะช ้

อปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้  
 

 
  
เทีย่ง บรกิารอาหาร เทีย่ง ณ ภตัตาคาร (14) 

 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิสนามบนิฉางซุย 
18.30 บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิลัคกีแ้อร(์8L)เทีย่วบนิที8่L801 

19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

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 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

19,999 5,000 15,999 

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

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

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

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

21 – 26 กุมภาพนัธ ์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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซี่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

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



 

 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก)  (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100%กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี
รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 
21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่
วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

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

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  
2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้ หนงัสอืเดนิทาง  (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอื
เดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้ หนงัสอืเดนิทาง  (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์  PDF. (รูปถา่ย จากมอืถอื ไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5เซนตเืมตร(ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 
 
 



 

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18ปีบรบิูรณ์ 

- กรณี เด็ก ไมไ่ด ้ เดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ  ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต
หรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใช่

จ่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต หรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิา

และ มารดาหนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- กรณี เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต หรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิา

และ มารดาหนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ปสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนดจงึอาจทํา
ใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 



 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางเลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ

บรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

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

  


