
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11860 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 
 

 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - นครคนุหมงิ - เมอืงฉูฉ่ง  
13.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิไชนา่อสีเทริน์

แอรไ์ลน ์(MU) โดย พบเจา้หนา้ทีต่อ้นรับ คอยอ านวยความสะดวกตวจเชค็กระเป๋าเดนิทาง และน าทา่นเชค็อนิ
รับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 (สายการบนิไชน่าอสีเทริน์แอรไ์ลน ์ใหโ้หลดกระเป๋าได ้2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมเป็น 46 กก.) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

15.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES  
เทีย่วบนิที ่MU742 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 

19.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออก
เดนิทางสู ่เมอืงฉูฉ่ง เมอืงหลกัของเขตปกครองตนเองชนชาตอิีฉู่๋ฉง เดมิเมอืงฉู่ฉงมชีือ่เสยีงในการผลติผา้
ไหม และบหุรี ่การเดนิทางสูเ่มอืงนีใ้ชเ้วลาทางรถไปทางเหนอื 2 ชัว่โมง ระยะทางจากคนุหมงิไปฉู่ฉง 164 
กโิลเมตร (ทางดว่น) เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงคนุหมงิกลับเมอืงตา้ลี ่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ชุดอาหาร KFC เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง  
พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงตา้หลี ่- เมอืงเกา่ตา้หลี ่- เจดยีส์ามองคว์ดัฉงเซิน่ (รวมคา่เขา้ชม+รวมรถแบตเตอรี)่  
                      ลีเ่จยีง - เมอืงเกา่ลีเ่จยีงเชา้  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ตา้หลีเ่ป็นเมอืงเกา่แก ่ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุม่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห ่และเทอืกเขาชงั
ชา้น ซึง่มภีเูขามงักรหยกอยูท่างดา้นตะวันตกของเมอืง เป็นเมอืงเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาตไิป๋ ตา้ห
ลี ่มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจนี ตา้หลีม่ชี ือ่เสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อน
หลากหลายชนิด ซึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์ของ
ทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม  
จากนัน้น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่ทีส่รา้งขึน้เมือ่กว่า 1,000 ปีกอ่น แต่ถงึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้นาน 
แต่เมอืงโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือทีม่ี
สถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกม่บีา้นโบราณปลกูสรา้งไวอ้ยา่งกระจัดกระจาย มถีนน
สายเกา่แกท่ีต่ัดผา่นตัวเมอืงโบราณสายหนึง่ซ ึง่ทกุวันนีไ้ดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ทีค่กึคัก ตามสองขา้งถนน
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ต่งชดุประจ าเผ่าขายสนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ เชน่ หนิอ่อนตา้หลี ่ผา้
พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ และอาหารทอ้งถืน่ตา่งๆ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงตา้หลี ่ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับ

ทะเลสาป อยูห่่างไปทางเหนือของเมอืงเกา่ตา้หลีป่ระมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดยีท์ัง้สามกอ่สรา้งดว้ยอฐิ 

http://bit.ly/2NMk5YE


องคใ์หญ่ทีสุ่ดและเป็นองคป์ระธาน 16 ชัน้อยูต่รงกลาง มรีูปทรงสีเ่หลีย่ม สูง 69.13 เมตร ประดษิฐานเมือ่
สรา้งอาณาจักรตา้หลีเ่มือ่ประมาณ 1,000 ปีทีผ่า่นมา สว่นเจดยีอ์กีสององค ์สรา้งในสมยัราชวงศซ์อ้ง 

 
 

จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้ลี ่
ซ ึง่มปีระวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกย่าวนานกวา่ 800 ปี บนความสงูประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้ี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจ
ตรงทีเ่ผา่นาซเีป็นเผา่ทีห่ญงิเป็นใหญ ่
ใหเ้วลาอสิระแกท่่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แกอ่ายกุว่า 800 ปี 
ซึง่ภายในเมอืงเก่านัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเก่าแก่ที่หาชมไดย้าก และไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวอ้ย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูก
ปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มสีนิคา้พืน้เมอืง และอาหารสารพัดอยา่งใหไ้ดเ้ดนิเลอืก
ซือ้กันอยา่งเพลดิเพลนิ ย่านเมอืงเก่านี้มชี ือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานทีม่อียู่มากมาย จนไดรั้บการขนาน
นามวา่ "เวนสิแหง่ตะวันออก" และยงัเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนสูกุ ีป้ลาแซลมอน 
พกัที ่ XIANG HE YI HAO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม อทุยานน า้หยก - ภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้) - IMPRESSION LIJIANG (โชวจ์างอีโ้หมว) 
                      เมอืงเสีย่งยนิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านสู ่อุทยานน า้หยก เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมใ่นลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของชน
เผา่นาซ ีโดยกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงามทีป่ระกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวา
เป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังกร
ออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นทีส่ักการะบชูาของ
คนในพื้นที่นั ้นโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมทิี่เหมาะแก่การเลี้ยง
ปลาแซลมอน ทางอทุยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ทา่นจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีอง
วา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 
จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกว่า 3,356 
เมตร และสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอด
สองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภเูขาหมิะมังกรหยก
แหง่นีต้ัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาทีส่งูทีส่ดุนัน้
สงูถงึ 5,596 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลุมตลอดปี ทวิเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ
คลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลุมอยูนั่น้ดูราวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ย
มงักรขาวบนฟากฟ้า  



 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในอทุยาน 

ท าทา่นชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีง
กอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมติเวทีการแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3 ,000 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเล โดยมภีเูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลงัอนัอลังการ ซึง่การแสดงไดน้ีใ้ชนั้กแสดงซึง่เป็นชาวบา้น
กว่า 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบสวยงาม ซึง่เนื้อหาของการ
แสดงเป็นการเล่าเรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืว่าเป็นการ
แสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตาเป็นอยา่งยิง่ 

 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเสีย่งยนิ เป็นเมอืงเล็กๆ อยูร่ะหวา่งคนุหมงิกบัตา้หลี ่ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ FEI LONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงเสีย่งยนิ - นครคนุหมงิ - รา้นยาบวัหมิะ - วดัหยวนทง - อสิระชอ้ปป้ิงประตมูา้ทองไกห่ยก 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ เมอืงทีไ่ดถู้กขนานนามว่า “เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศเย็น
สบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อณุหภมูเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส คุนหมงิ
เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี มขีนาด
ใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นยาบวัหมิะ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุ
เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูสกุ ีเ้ห็ด 
น าทา่นชม วดัหยวนทง วัดทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยนูนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่
ใหญ่ทีส่ดุในคุนหมงิ สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถ์ังมอีายยุาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายในวัด กลาง
ลานจะมสีระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต ศาลาแปดเหลีย่มหลงันีเ้ป็น
ศาลาทีอู่ซ๋านกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แมก่วนอมิพันกร” และเจา้แมก่วนอมิพมา่ 
หรอืเรยีกว่า “เจา้แมก่วนอมิหยก” ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม ่ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช
(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดแหง่นี ้
 

 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ ซึง่ม ีซุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่
หยก ภาษาจนีเรยีกว่าจนิหม่าและป้ีจี จนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุร่วม 
400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์หมงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนด์เนมทัง้ของจีนและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ 
ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 



 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูอาหารกวางตุง้ 
พกัที ่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ คนุหมงิ - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย 
13.15 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่MU741 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี    

14.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง  

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์2562  17,999 17,999 3,000 10,900 

01 - 05 มนีาคม 2562 17,999 17,999 3,000 10,900 

08 – 12 มนีาคม 2562 17,999 17,999 3,000 10,900 

15 – 19 มนีาคม 2562 17,999 17,999 3,000 10,900 

22 – 26 มนีาคม 2562 17,999 17,999 3,000 10,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 17,999 17,999 3,000 10,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!! 



 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิ 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่
(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ
ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่าย
มัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิ
หรอืขอเลือ่นการเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตั๋วหรอืขอคนืคา่ทัวรทั์ง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่
ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน



ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่
หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
มกีารจ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่
เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ 
เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน ลกูคา้ไมต่อ้ง

สง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้

เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

 


