
 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหลี ่- เมืองโบราณต้าหลี ่                                           (-L-D) 

06.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
  (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง หากลูกคา้ตอ้งการเพิ่มอาหาร ตอ้งสั่งซ้ือดว้ยตวัเอง) 
12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสุด

เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบาย
ตล อดทั้ ง ปี  จึ งท า ให้ มี ทั ศ นี ย ภ าพ ส วยง าม  จน ได้ส มญ าน าม ว่ า  “น ค รแ ห่ งฤ ดู ใบ ไม้ ผ ลิ ”                                                  
(เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5  ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนั
กว่า 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มา
สถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองตา้หล่ีก็ถูกกุบไลข่าน จกัรพรรดิชาวมอง
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นเห็น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทาง เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างข้ึนมากวา่ 1000 ปีก่อน ถึงแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาช้านาน แต่
เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์อยา่งมาก นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวจะเห็นประตูเมือง
ทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบา้นเรือน
โบราณปลูกสร้างไวอ้ยา่งกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตดัผา่นตวัเมืองโบราณแห่งน้ี 

พกัที ่    Z   MAX  HOTEL    หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว  

 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที่สอง วดัเจ้าแม่กวนอมิ - ผ่านชมเจดย์ีสามองค์  -  แชงกรีล่า  -  โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง - 

ช่องแคบเสือกระโจน -  เมืองโบราณแชงกรีล่า                          (B-L-D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ วดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามต านานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิม
ไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึงสร้าง
วดัแห่งน้ีข้ึนในราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหน่ึง จากนั้น ผา่นชม เจดีย์ 3 องค์ ซ่ึงตั้งอยู่
ในวดัฉงเซ่ิง บริเวณทางเหนือของเมืองตา้หล่ีเก่า สถานท่ีแห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองตา้ล่ี เป็น
วดัท่ีสร้างในสมยัราชวงคถ์งัของจีนในสมยัท่ีพุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รก
ท่ีมีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวิหารองคก์ลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้งประดิษฐาน
องคพ์ระสัง กระจาย อนัเป็นพระพุทธรูปท่ีแสดงถึงความมัง่คัง่ของอาณาจกัรตา้ล่ี แสดงถึงความร ่ ารวยของ
พลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
หลังอาหาร จากนั้น ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวของ
แม่น า้แยงซีเกยีง เกิดจากแม่น ้าแยงซีท่ีไหลลงมาจาก
ชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบ
กับ เขาไห่หลอ แล้วหัก เส้นทางโค้งไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น ้ า
แยงซี” น าท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึงเป็นช่อง
แคบช่วงแม่น ้ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง 
(แม่น ้ าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้ าไหลเช่ียวมาก 
ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าวา่ 
ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารกระโดดขา้มไปยงัฝ่ัง
ต รงข้ าม ได้  จึ ง เป็ น ท่ี ม าของ  “ช่ อ งแคบ เสื อ
กระโจน””จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณแช
งกรีล่า   เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิ เบต
ลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไปดว้ย
ร้านคา้ของคนพื้นเมืองและร้านขายสินคา้ท่ีระลึกมากมาย”  หมายเหตุ หากมีเวลาจะน าท่านชมโชว์ทเิบต (ไม่
รวมค่าดูโชว์) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที่     TIAN RUI SUNSHINE HOTEL  หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 



วนัที่สาม  หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ (รวมกระเช้า )  -  ร้าน ใบชา  -  วดัลามะซงจ้านหลนิ                               

ลีเ่จยีง - เมืองโบราณลีเ่จยีง                                                           (B/L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน The Valley of Blue moon เป็นสถานท่ีซ่ึงมีหิมะปก
คลุมเกือบตลอดปี มีช่ือเรียกอีกวา่ ภูเขาหิมะสือข่า (Shika Snow Mountain) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ 
 

แชงกรี-ลา เช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหุบ
เขาท่ีมีทศันียภาพงดงามมาก ให้ท่าน นัง่กระเช้าสู่ จุดชมวิวหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน สูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขาหิมะมงักรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยล่ี ให้
ท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างและชมกุหลาบพนัปีหลากสายพนัธ์ุ จากนั้นน าท่าน     
แวะชิมชา ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านสู่ วัดลามะซงจ้านหลนิ ตั้งอยูเ่ชิงเขา อยูห่่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 
5 กิโลเมตร มีพระลามะจ าพรรษามากกว่า 700 รูป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างข้ึนโดย

ดะไลลามะองค์ท่ี  5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมัยจักรพรรดิคัง ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้าย
พระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรียบเทียบว่า "หาก
พระราชวงัโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลินก็เป็นศูนยก์ลางแห่งศรัทธาของ
ชาวพุทธบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนั่นเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาในการเดินทาง            



2 ชม.)   เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 
จาก นั้นน าท่านเท่ียวชมความงามของ 
เมืองโบราณต้าเอีย้นเจ้ิน ชมความงาม
ของเมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนาน
มากว่า 800 ปี  ซ่ึงยงัคงความงามใน
อ ดีตไว้อย่างสม บู รณ์   อ าทิ  เช่ น 
อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริม
ธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล า
ธารน ้ าท่ีไหลผ่านเมืองแห่งน้ี  ด้วย

ความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของโลก โดย
องคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศเม่ือ ค.ศ.1987 

พกัที่     GUAN GUANG  HOTEL หรือเท่าเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที่ส่ี  ภูเขาหิมะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อุทยานน า้หยก  -                        

สระมังกรด า  - สาหร่ายเกลยีวทอง -  ต้าหลี ่                                                       (B /L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก น าท่านเปล่ียนนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบั
ความ สูง 3,356 เมตร น าท่านนัง่กระเชา้ใหญ่ ข้ึนสู่ภูเขาหิมะมงักรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดบัน ้ าทะเล 
4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบน

จุดท่ีสูงท่ีสุด และสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็น
เป็นลกัษณะ คลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยกใหท้่านได้
ช่ืนชมและด่ืมด ่ากบั ความหนาวเยน็ของธรรมชาติ จากนั้นน าท่านชมโชว ์ IMPRESSION LIJIANG เป็น
อีกหน่ึงผลงานโบว์แดงของผูก้  ากับมือทอง จางอี้โหมว ซ่ึงเป็นผลงานช้ินท่ีสองต่อจากผลงานช้ินแรก



IMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซั่วประสบความส าเร็จเวทีการแสดงถูกสร้างข้ึนบริเวณใกล้กบั
ภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบัน ้ าทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลัง
ประกอบการแสดง การแสดงในภาคน้ีจะเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบัภูเขาหิมะมงักรหยก อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองล่ีเจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 600 คน 
เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดน้ีใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน 
เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสุดอลงัการอีกชุดหน่ึงท่ีผูไ้ปเยอืนเมืองล่ีเจียงไม่ควรพลาด  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
หลงัอาหารเท่ียงน าท่านเดินทางสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) ตั้งอยูริ่มสายธารน ้าบริสุทธ์ิท่ีไหล
รินลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มงักรหยก ซ่ึงเป็นตน้ชีวิตของชาวน่าซีท่ีอาศยัอยูใ่นล่ีเจียง ซ่ึง
ในอุทยานน ้ าหยกน้ีจะมี บ่อน ้ าผุดศกัด์ิสิทธิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวน่าซีอยู ่ดว้ยกนักบั รูปสักการะ
ของเทพเจา้ผูคุ้ม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน ้ า
หยก สายน ้ าไดใ้ห้ก าเนิดน ้ าตกมงักร 3 ชั้น หลงัจากนั้นน าท่านเดินสู่ สระน ้ามังกรด า น้ีมีท่ีมาจากต านานเล่า
ขานวา่ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้ าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระน ้ าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้น
เงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน ้ าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่
กนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็น หน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุด
ของจีน   จากนั้นน าท่านชมสินคา้ สาหร่ายเกลยีวทอง พืชใตน้ ้า ล ้าคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซ่ึง
มีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ  อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้ น เดินทางสู่  เมืองต้าลี ่                    
(ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. )  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่   Z MAX  HOTEL4  หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า ต้าลี ่ -  คุนหมงิ  -  บัวหิมะ  - วดัหยวนทง -  ร้านหยก -  อสิระช้อปป้ิง                   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้เวลาดินทาง 5 ชม. ) เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล 
ยนูนาน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความ
เม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ 



สรรพ คุณ เป็น เลิศในด้าน รักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัด ต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน                                    
น าท่านชม วัดหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชม
สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถท่ี์งดงามและทศันียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง น าท่านนมสัการ
และ ขอพร เจา้แม่กวนอิมพนัมือ และนมสัการ พระพุทธชินราชจ าลอง ซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศไทยน าท่าน
เลือกซ้ือ หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง หลงัจากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงอยา่งอิสระท่ี  ถนนคนเดิน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่  LONG WAY  HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก   คุนหมงิ  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ                      (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

จากนั้นน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตวัเดินทาง

กลบักรุงเทพฯ  

12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อควรควรทราบ :  ส าหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ก่อนท าการออก  ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผา้ไหม , ร้านชา, ร้านบวัหิมะ ,ร้านสาหร่าย 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุก

ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน ใช้

เวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงถึงสองชัว่โมงหากไม่เขา้ร้านขอเก็บเพิ่ม 900 หยวน/ท่าน 



อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต ่ากว่าสิบสอง
ขวบ 

พกัเดี่ยว 

30ธ.ค.-4 ม.ค. 2561  (ปีใหม่) 27,900 27,900 6,000 
 20 - 25  มกราคม  2561  26,900 26,900 6,000 

11-16 เมษายน  2561                  
(วนัสงกรานต์) 

30,900 30,900 7,000 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
+ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ  ฯ  คุณหมิง– กรุงเทพฯ  

+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

+ค่าโรงแรมท่ีพกั  5  คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

+ ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  

• ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนั//  

• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย)  

• ค่าน ้าหนกัสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมประกนักะเป๋า) 

 • ค่ามคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  

• ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน( กรุ๊ป)    

หมายเหตุ บุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   อสิราเอล,อฟักานิสถาน,ปากสีถาน,อุซเบก,ิทจิกสิถาน,เติร์กเมนิสถาน
,อหิร่าน,อยีปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อนิเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ลบิยา,ไนจิเรีย,ลเิบีย,ซูดาน,แอลจีเรีย,
คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์    22 ประเทศน้ี ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนั   ไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้  กรณทีี่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิม่ 500 บาท  

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์จีน+คนขับรถจีน วนัละ 30 หยวน // 6 วนั เท่ากบั 180 หยวนต่อท่าน)  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 



-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การส ารองทีน่ั่ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย   30 วนั  

 

เอกสารเดินทางและท าวซ่ีา  

1.  หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน )นบัจากวนัเดินทาง (  
2.  หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้ -ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3.  รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว ห้ามใส่เส้ือสีขาว หน้ายิ้ม เปิดหู  จ  านวน 2 ใบ ตอ้งไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร์ หรือ 
รูปพร้ินซ์คอมพิวเตอร์ รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 
4. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เตรียมเอกสารดงัน้ี  
- ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชน พ่อ แม่ ลูก ตอ้งใช้ทุกกรณี หากพ่อ หรือ แม่ หรือเด็ก มีการเปล่ียนช่ือ และ
นามสกุล ตอ้งส่งส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุลใหค้รบ ไม่วา่ พอ่ หรือ แม่ จะเดินทางไปดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา และ มารดา หรือ เดินทางกบับิดา หรือมารดา แค่ใครคนใดคนหน่ึง  
 ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศใชเ้ป็นตวัจริงฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถไปติดต่อ
ท าไดท่ี้ ส านกังานเขตหรืออ าเภอของแต่ละจงัหวดั 
5.  กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
-     เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
-    หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
    (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได)้ 



-    ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของ   นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  
-การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย  
-ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายท่ี
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯก าหนดให้ตอ้งช าระ 
เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้ าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็
ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานท่ี ตามท่ีหัวหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยีย่มชม เพ่ือการเดินทางไปยงั
สถานท่ีต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าชา้จะท าใหค้ณะล่าชา้และอาจจะเท่ียวไม่ครบตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบ
ในการไม่ชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั้น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 



***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ

แล้วจ่งวางมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  

เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 ( MISS./ MRS./ MR.) NAME ..................................................................... SURNAME ........................................................  

วนั /เดือน/ปีเกิด.....................................จงัหวดั......................................ประเทศ.................................สญัชาติ....................................  

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ...........................................วนัท่ีออก...............................วนัหมดอายุ.............. ..... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................................................................  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่)………………………………………………………………………………… 

........................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ

.......................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่)…………………………………………………………….. 

............................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ............................ โทรศัพท์บ้าน ............................................  

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศ่กษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................................................................. 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศ่กษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่)……………………………………………………………………… 

..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร .............................................  

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที่...............เดือน..................ปี.................ถงึ วันที่................เดือน..................ปี....................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ .............................................. 

เม่ือวันที่ ............... เดือน.............ปี ...................  ถงึ วันที่...................เดือน...............ปี............................ 

รายช่ือบุคคลที่สามารถตดิต่อได้ถ้าโสดให้ใส่ช่ือ บิดา หรือ มารดา/ ถ้าสมรสให้ใส่ช่ือสามหีรือภรรยา) พร้อมระบุความสัมพนัธ์  

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME ............................................................... SURNAME .......................................................... .............  

RELATION  )ความสมัพนัธ์( ........................................OCCUPATION(อาชีพ.............................(........TEL:...................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME ............................................................... SURNAME .......................................................... ............. 

RELATION  )ความสมัพนัธ์( ........................................OCCUPATION(อาชีพ.............................(........TEL:..................................... 



หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

   **ถ้าเอกสารส่งถ่งบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม   อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จ่งขออภัยมา ณ ทีนี่้   )โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด(  


