
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเส่ียงยนิ 

08.00 น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินการ
บินไทย (Thai Airways) ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อม
ทั้งเช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

10.55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เท่ียวบินท่ี TG612 (ใช้
ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
 
 
 



14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจาก
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเส่ียงยนิ เป็นเมืองเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคุนหมิงกบัตา้หล่ี 

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

วนัทีส่อง เมืองต้าหลี ่- เมืองเก่าต้าหลี ่- เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง - ช่องเขาเสือกระโจน - วดั
ลามะชงจ้านหลนิ (วดัโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตีย้น  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี ่(Dali) เมืองท่ีเก่าแก่และมีประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่ม
ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชงัชา้น เมืองน้ีมีช่ือเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลาย
ชนิด ซ่ึงน าไปใช้ในการก่อสร้างและประดบัตกแต่งอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบ
และขนุเขาท่ีงดงาม น าคณะเดินชม เมืองเก่าต้าหลี ่(Dali Ancient Town) ท่ีสร้างข้ึนเม่ือกวา่ 1,000 ปีก่อน แต่
ถึงแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตู
เมืองทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ท่ีมีบา้นโบราณ
ต่างๆ ปลูกสร้างไวอ้ย่างกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผ่านตวัเมืองโบราณหน่ึงสาย ซ่ึงทุกวนัน้ีได้
กลายเป็นถนนย่านการคา้ท่ีคึกคกั สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าเผา่
ขายสินคา้พื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนตา้หล่ี ผา้พื้นเมืองและเคร่ืองเงิน หรืออาหารทอ้งถ่ินต่างๆ ระหวา่งทาง
ท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซ่ิน (Three Pagodas) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหล่ี ตั้ ง
ตระหง่านเผชิญหน้ากบัทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเช่ือว่าเจดียท์ ั้งสามมีความศกัด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเร่ือนต่างๆ ต่าก็เสียหายพงัทลาย ยกเวน้เจดียส์ามองค์น้ีท่ีไม่ได้รับความ
เสียหายใดๆเลย ซ่ึงเจดียส์ามองคจ์ะอยูห่่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หล่ีประมาณหน่ึงกิโลเมตร โดยเจดีย์
ทั้งสามก่อสร้างดว้ยอิฐ องคใ์หญ่ท่ีสุดและเป็นองคป์ระธาน 16 ชั้นอยูต่รงกลาง มีรูปทรงส่ีเหล่ียม สูง 69.13 
เมตร ประดิษฐานเม่ือสร้างอาณาจกัรตา้หล่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปีท่ีผา่นมา ส่วนเจดียอี์กสององค ์สร้างในสมยั
ราชวงศ์ซ้อง น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า (Shagri-La) ซ่ึงอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัร
หยี ของเมืองหนิงหลางซ่ึงอยูห่่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม ,้ 
ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงได้
ช่ือวา่ “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ระหวา่งทางแวะชม โค้งแรกของแม่น ้าแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) ซ่ึง
เกิดจากแม่น ้ าจินซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ 
แลว้หักเส้นทางโคง้180 องศาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแม่น ้ าอีกสายหน่ึงกลายเป็น
แม่น ้าแยงซีเกียง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3) 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอร์ลปิ ป้ิงจอร์จ’’ ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยงซี

ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้ าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้ าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 
เมตร ตามต านานเล่าวา่ ในอดีตช่องแคบน้ีมีความแคบมาก จนท าใหเ้สือสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้ม



ได ้จึงเป็นท่ีมาของช่ือช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึงท่ีตรงน้ีท่านจะไดช้มววิภูเขาหิมะมงักรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุด
ดว้ย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เขต เมืองจงเตีย้น (Zhongdian) ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัทอ้งทุ่ง
กวา้งแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต ท่ีอยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ท่ีจีนสันนิษฐานวา่ คือเขตเมืองสวรรค ์หรือ แชงกรีล่า ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ 
“ขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ The Lost Horizon  น าท่านชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วดัลามะท่ีมีอายุเก่าแก่
กวา่ 300 ปี และมีพระลามะจ าพรรษาอยู่มากกวา่ 700 รูป สร้างข้ึนโดยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2222 
ใชเ้วลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแลว้เสร็จโดยจกัรพรรดิแห่งราชวงศชิ์ง วดัจา้นหลินซ่ือมีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโป
ตาลาท่ีนครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการยอ่ส่วนลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดั
จา้นหลินซ่ือน้ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนัน่เอง ท่านจะไดส้ัมผสักบั
วฒันธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตน้อย จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเท่ียวในเขต เมืองเก่าจง
เตี้ยน (Zhongdian Old Town) เพลิดเพลินช้อปป้ิงถนนคนเดินลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยน้อย ชมบา้นเรือน
ก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา 
เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน (ราคาทวัร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลีเ่จียง - สระมังกรด า - เมืองเก่าลีเ่จียง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซ่ือคา (Shika Snow Mountain) เพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าข้ึนไปยงั หุบเขาพระจันทร์
สีน ้าเงิน (The Valley of Blue Moon) เป็นสถานท่ีท่ีถือได้ว่ามีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของแชงกรี-ลา โดยเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งเมืองล่ีเจียง ท่ีหุบเขาแห่งน้ีมีความสูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปดว้ย 13 เขาเรียงกนัหากมองดูแลว้จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
มงักร ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่ีมีทศันียภาะท่ีงดงามเป็นอย่างยิ่งและถือว่าไม่ควรพลาด จน
ไดรั้บการขนานามวา่ “หน่ึงสวรรคบ์นดิน”  น าทุกท่านสัมผสับรรยากาศความหนาวเยน็และความยิ่งใหญ่อ
ลงักาลของท่ีแห่งน้ี บริเวณรอบๆเขามีตน้ฉ าฉายูนนานท่ีมีอายุราวๆกวา่พนัปี ซ่ึงหากมองดูแลว้จะมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัมงักรท่ีนอนอยู่บนกอ้นเมฆ ในกรณีท่ีช่วงท่ีท่านเดินทางนั้น หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน  (The 
Valley of Blue Moon)  ปิดปรับปรุง อนัเน่ืองมาจากการปรับปรุงกระเชา้ หรือเหตุผลจากอุทยาน ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรม น าท่านไปยงั อุทยานผู่ต๋าช่อ (Pudacuo National Park) ภายในอุทยาน
แห่งชาติผูต๋่าช่อ ตั้งอยูใ่นอ าเภอแชงกรีลานั้น มีทั้งทะเลสาบกลางป่าดง มีน ้ าใสดุจกระจก มีทั้งลานหญา้บน
เขาสูงมีทุ่งปศุสัตวอ์นัอุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชหญา้ มีพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีดอกไมป่้านานาชนิดเบ่งบาน และมีป่าดงดิบ
อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าและนกกา ทะเลสาบน ้ าจืดป้ีถาห่ายและสู่ตูหูไดรั้บการขนานนามวา่เป็นไข่มุก
เมด็งามแห่งท่ีราบสูง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 
บ่าย จากนัน่น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) ล่ีเจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอน

เหนือของต้าล่ี ซ่ึงมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ล่ีเจียงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชนเผ่านาซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต 



ซ่ึงมีความน่าสนใจตรงท่ีเผา่นาซีเป็นเผา่ท่ีหญิงเป็นใหญ่ น าท่านชม สระน ้ามังกรด า (Black Dragon Pool) 
อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซ่ึงเรียกวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไป
ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1737 สมยั
ราชวงศ์ชิง(แมนจู) สระน ้ ามงักรด ามีจุดเด่นท่ีความใสของน ้ าท่ีใสราวกบัมรกต สะทอ้นภาพทิวทศัน์ของ
เทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระ
มงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีนให้เวลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang 
Old Town) หรือ เมืองโบราณต้าเอีย้นเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซ่ึงภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปดว้ย
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ท่ีหาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี บางหลงัเหมือน
โรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนงัจีนยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปล่ียนให้กลายมาเป็นร้านคา้ขาย
ของมากมาย น าทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้ัมผสัการช้อป
ป้ิงท่ีแตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านยอ้นเวลากลบัไปจีนเม่ือสมยัก่อน ซ่ึงย่านเมืองเก่าน้ีมีช่ือเสียงจากคู
คลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนไดรั้บการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวนัออก" และยงัเป็นเมืองมรดก
โลกอีกดว้ย 

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

วนัทีส่ี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทวัร์นีร้วมค่ากระเช้าไป-กลบั) - โชว์จางอีโ้หม่ว (ราคาทวัร์นีร้วมตั๋วชมโชว์) - 
อุทยานน า้หยก - เมืองเส่ียงยิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ข้ึนสู่จุดชมววิบนยอด
เขาท่ีความสูงกวา่ 3,356 เมตร และสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติบน
จุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอดสองข้างทางท่ีข้ึนยอดเขา ท่านจะได้ช่ืนชมและด่ืมด ่ ากับความหนาวเย็นของ
ธรรมชาติ ภูเขาหิมะมงักรหยกแห่งน้ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 
ลูกโดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งน้ี
ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน ้ า แนวผา และทุ่งหญา้นาซี ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักบั
สีน ้ าเงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาวบนฟากฟ้า ในกรณีท่ีมีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อนั
เน่ืองมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ ในกรณีท่ีมีการประกาศปิดให้บริการกระเชา้ไฟฟ้า อนั
เน่ืองมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรม น าท่านไปยงั ทุ่งหญา้หยุนซนัผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญา้หวินซนัผงแทน น า
ท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ทุ่งหญา้หยุนซนัผิง (Yun  Shan Ping) เป็นทุ่งหญา้ท่ีมีความสูงประมาณ 3,205 
เมตร รายลอ้มไปดว้ยตน้สน โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา้หิมะมงักรหยก น าทุกท่านอิสระตามอธัยาศยั เท่ียวชม
ธรรมชาติ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัความสวยงามท่ีเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาด จากนั้นท าท่านชม โชว์จางอี้
โหม่ว (Impression Lijiang) ซ่ึงก ากบัการแสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผูก้  ากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงจาง 
อ้ี โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้ข้ึนมาบนความสูงกวา่ 3,000 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล โดยมีภูเขา
หิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัอนัอลงัการ ซ่ึงการแสดงน้ีไดใ้ชน้กัแสดงซ่ึงเป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชีวิต มาโชว์



ร้อง เตน้ เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลงัการ ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเป็นการเล่า
เร่ืองราว ใหไ้ดรั้บรู้ถึงวิถีชีวติ ความเป็นอยู ่ของชนเผา่ต่างๆ ในเมืองล่ีเจียง ถือวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้
ท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีท่ีมีการประกาศปิดให้บริการชมโชวจ์างอ้ีโหม่ว อนัเน่ืองมาจาก 
อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือในวนัท่ี 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบ ารุงซ่อมแซม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม น าท่าน ชมโชว ์Echoes of Shangri La แทน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (9) 
บ่าย น าทุกท่านสู่ อุทยานน ้าหยก (Jade Water Village) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในล่ีเจียง เป็นหัวใจ

ทางดา้นวฒันธรรมของชนเผา่นาซี มีความกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มี
รูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้
เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือวา่มงักรออกถ ้า ชั้นท่ีสองช่ือมงักรเล่นน ้ า ชั้นท่ีสามช่ือมงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไม้
เทวดา ซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพื้นท่ีนั้นโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้ าภายในอุทยานยงัมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การเล้ียงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ าปลาแซลมอลมาเล้ียงไว ้ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทั้งสีด าและสีทองว่ายอยู่ในสระน ้ าของอุทยาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเส่ียงยิน เป็น
เมืองเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคุนหมิงกบัตา้หล่ี  

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

วนัที่ห้า เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (Kunming) เมืองท่ีไดถู้กขนานนามวา่ “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล”ิ เพราะมีสภาพ
อากาศเยน็สบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 -18 องศาเซลเซียส 
คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ
จีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้
เลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และ
แมลงกดัต่อย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (12) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆหลายร้อย
ปี ท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมแบบจีนในสมยัก่อน ซ่ึงทุกท่านสามารถสัมผสัไดถึ้ง
มนตเ์สน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซบัความงามของชาวจีนในสมยัก่อน น าทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไป
กบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกีเ้ห็ดไก่ด า (13) 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั... Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หก ร้านชา - วดัหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14) 
น าท่านชิมชาท่ี ร้านใบชา (Tea Shop) ใหท้่านไดล้องชิม “ชาผูเ่อ่อร์” ชาท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยูนนาน ชม
การสาธิตขั้นตอนการชงชาผูเ่อ่อร์ ใบชาท่ีไดช่ื้อวา่เป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม น าท่านเดินทางสู่ วดั



หยวนทง (Yuan Tong Temple) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นวดัท่ีใหญ่ม่ีสุด อีกทั้งยงัถือไดว้า่เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
มณฑลยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั น าท่านเดินเยีย่มชม
ภายในวดั ท่ีกลางลานประกอบไปดว้ยสระน ้าขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหล่ียมพร้อมกบั
สะพานเช่ือมซ่ึงท่านสามารถเดินขา้มไปเยีย่มชมไดอี้กดว้ย และวดัแห่งน้ีทางดา้นหลงัของวดัจะเป็นอาคาร
สร้างใหม่ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจ าลอง ซ่ึงไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั น าท่านชมผลิตภณัฑท่ี์ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท า
จากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยอาหารกวางตุ้ง (15) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เทีย่วบินที ่TG613 (ใช้
ระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาท)ี พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก

มีเตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

08 – 13 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

11 – 16 กุมภาพนัธ์ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

15 – 20 กุมภาพนัธ์ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

18 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

22 – 27 กุมภาพนัธ์ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

03 – 08 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

07 – 12 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

14 – 19 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

21 – 26 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

24 – 29 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 



04 – 09 เมษายน 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

07 – 12 เมษายน 2563 25,999 28,999 5,999 15,999 

09 – 14 เมษายน 2563 26,999 29,999 5,999 16,999 

10 – 15 เมษายน 2563 27,999 30,999 5,999 17,999 

11 – 16 เมษายน 2563 27,999 30,999 5,999 17,999 

12 – 17 เมษายน 2563 26,999 29,999 5,999 16,999 

13 – 18 เมษายน 2563 25,999 28,999 5,999 15,999 

21 – 26 เมษายน 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

25 – 30 เมษายน 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

05 – 10 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

19 – 24 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

02 – 07 มิถุนายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

13 – 18 มิถุนายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

20 – 25 มิถุนายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่าน้ัน) 
** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจาก
คณะ  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/
ร้าน 



 
 โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

** ส าหรับอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซกั   รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อน
การใชบ้ริการ)   

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าคร้ังแรก) 

(ส าหรับหนงัสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวี

ซ่าหนา้ด่าน หรือวซ่ีากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 

บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 
14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 
(Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการ
จองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือ
เอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษทั
ไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 



เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนาม
ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
เงินทั้งหมดให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวน
ท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้
คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 
วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หาก
ทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง
บริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยืน่วซ่ีาพร้อมคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด 
เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  



2. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้หนงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกทีม่ีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  
ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 

เดือน  

 
2.1. กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดย
ส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา , หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณเีด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 



** รายละเอยีดเอกสารการย่ืนขอวซ่ีาทีไ่ด้กล่าวมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลย

พนิิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 
** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ันเป็นผู้ก าหนด 

จึงอาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอ่ืนๆเพิม่เติ่มกะทันหัน ** 
 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อม
คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการ
ใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า
หนงัสือเดิน และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตาม
ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 



10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่
ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี
ท่านไม่ตอ้งการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได ้และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 


