
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนี คุณหมงิตวัแม ่6วนั5คนื 
โดยสายการบนิ ไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์– เดอืนมถุินายน 2563 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เช็คอนิดนิแห่งความฝัน @แชงกรล่ีา 

พชิติ 2 ขุนเขา หุบเขาพระจนัทรส์นั า้เงนิ ภูเขาหมิะมงักรหยก 
ชมโชวของจางอีโ้หมวสุดอลงัการ – เมอืงเก่าตา้หลี ่ - เจดยีส์ามองค ์

โคง้แรกแม่น า้แยงซีเกยีง – ช่องเขาเสอืกระโจน - วดัหยวนทง 
วดัลามะชงจา้นหลนิ – เมอืงเก่าจงเตีย้น – สระมงักรด า – อุทยานน า้หยก - เมอืงโบราณกวนตู ้

พเิศษ!! สุกีป้ลาแซลม่อน , สุกีเ้ห็ดไก่ด าอาหารกวางตุ้ง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ - สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ - เมอืงเสีย่งยนิ 
08.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร์ 

D สายการบินการบินไทย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ
ช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทัง้เช็คอินรับบัตรท่ีนั่งบนเครื่องบิน  

10.55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศจนี เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) เท ีย่วบนิ

ที ่TG612 (ใช้ระยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคุนหมงิ (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ

พรอ้มออกเดินทาง น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเสีย่งยนิ เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับตา้หลี ่
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Fei Long Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่อง เมอืงตา้หลี ่ - เมอืงเก่าตา้หลี ่ - เจดยีส์ามองค ์ (ผ่านชม) - โคง้แรกแม่น า้แยงซีเกยีง - 

ช่องเขาเสอืกระโจน - วดัลามะชงจา้นหลนิ (วดัโปตาลานอ้ย) - เมอืงเก่าจงเตีย้น  

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมืองท่ีเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตัง้อยู่
บริเวณท่ีราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชังชา้น เมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะเป็น

แหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่งอาคาร รวมถึง
ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาท่ีงดงาม  
น าคณะเดินชม เมอืงเก่าตา้หลี ่ (Dali Ancient Town) ท่ีสรา้งขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่
ถึงแมไ้ดผ่้านกาลเวลามาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่าน

จะเห็นประตูเมืองทัง้ดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสาย
เก่าแก่ท่ีมีบา้นโบราณต่างๆ ปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตัดผ่านตัวเมือง
โบราณหนึ่งสาย ซึง่ทุกวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ท่ีคึกคัก สองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้

ต่างๆ มีพ่อคา้ชาวไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าเผ่าขายสนิคา้พ้ืนเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนตา้หลี่ ผา้พ้ืนเมือง
และเครื่องเงิน หรืออาหารทอ้งถ่ินต่างๆ  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างทางท่านจะไดผ่้านชม เจดีย ์สามองคแ์ห่งวดัฉงเซิ่น  (Three Pagodas) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แห่งเมืองตา้หลี่ ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อว่าเจดีย์ทัง้

สามมีความศักดิ์สทิธิ์ เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรื่อนต่างๆ ต่าก็
เสียหายพังทลาย ยกเวน้เจดีย์สามองค์นี้ท่ีไม่ไดร้ับความเสียหายใดๆเลย ซึง่เจดีย์สามองค์จะอยู่
ห่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หลี่ประมาณหนึ่งกโิล เมตร โดยเจดีย์ทัง้สามก่อสรา้งดว้ยอิฐ 

องค์ใหญ่ท่ีสุดและเป็นองค์ประธาน 16 ชั ้นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 69.13 เมตร 
ประดิษฐานเมื่อสรา้งอาณาจักรตา้หลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีท่ีผ่านมา  ส่วนเจดีย์อีกสององค์ 
สรา้งในสมัยราชวงศ์ซอ้ง  
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีล่า (Shagri-La) ซึง่อยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจยีง
และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึง่อยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ย
ธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไม ,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวม
กับทัศนีย์ภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งนี้จึงไดช้ื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ระหว่างทางแวะชม 

โค้งแรกของแม่น ้าแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) ซึ่งเก ิดจากแม่น ้าจินซาเจียง ท่ี
ไหลลงมาจากชงิไห่และทิเบต ซึง่เป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทาง
โคง้180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่น ้าอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น ้า

แยงซีเกียง 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นช่อง

แคบช่วงแม่น ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้าไหลเชี่ยว
มาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จน
ท าใหเ้สือสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน ซึง่ท่ี

ตรงนี้ท่านจะไดช้มวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุดดว้ย  
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เขต เมอืงจงเตีย้น (Zhongdian) ระหว่างทางท่านจะไดพ้บ

กับทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทิเบต ท่ีอยู่บนความสงู 
3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ท่ีจีนสันนิษฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แช
งกรีล่า ท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือ “ขอบฟ้าท่ีเลือนหาย’’ The Lost Horizon  น าท่านชม วดัซงจา้น

หลนิ (Songzanlin) วัดลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจ าพรรษาอยู่มากกว่า 
700 รูป สรา้งขึ้นโดยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จึงแลว้เสร็จ
โดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชงิ วัดจา้นหลินซื่อมีรูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาท่ีนครลาซาแห่ง

ทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจา้นหลิน
ซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
วัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีนี่คือเขตทิเบตนอ้ย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นใหอ้ิสระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เม ืองเก่าจงเตี้ยน (Zhongdian Old Town) 
เพลิดเพลินชอ้ปป้ิงถนนคนเดินลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรือนก่อสรา้งแบบโบราณ 

เลือกซื้อของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แสห้างจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงนิ 
และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Tian Rui Yang Guang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (ราคาทวัรน์ ีร้วมกระเช้า) - เมอืงลีเ่จยีง - สระมงักรด า - เมอืง

เก่าลีเ่จยีง 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซ่ือคา (Shika Snow Mountain) เพ่ือโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึ้นไป
ยัง หุบเขาพระจนัทร์สนี ้าเงนิ (The Valley of Blue Moon) เป็นสถานท่ีท่ีถือไดว้่ามีหิมะ

ปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา โดยเชื่อกันว่าเป็นภูเขาอัน
ศักดิ์ส ิทธิ์แห่งเมืองลี่ เจียง ท่ีหุบเขาแห่งนี้มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร 
ประกอบไปดว้ย 13 เขาเรียงกันหากมองดูแลว้จะมีลักษณะคลา้ยคลึงกับมังกร ซึง่สถานท่ีแห่งนี้

ถือไดว้่าเป็นสถานท่ีท่ีมีทัศนียภาะท่ีงดงามเป็นอย่างย่ิงและถือว่าไม่ควรพลาด จนไดร้ับการขนา
นามว่า “หนึง่สวรรคบ์นดนิ”  น าทุกท่านสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความย่ิงใหญ่อลงั
กาลของท่ีแห่งนี้ บริเวณรอบๆเขามีตน้ฉ าฉายูนนานท่ีมีอายุราวๆกว่าพันปี ซึง่หากมองดูแลว้จะมี

ลักษณะคลา้ยคลึงกับมังกรท่ีนอนอยู่บนกอ้นเมฆ 
 

ในกรณีที่ช่วงที่ท่านเดินทางน ัน้  หุบเขาพระจนัทร์สีน ้าเง ิน  (The Valley of 

Blue Moon)  ปิดปรบัปรุง อนัเนือ่งมาจากการปรบัปรุงกระเช้า หรอืเหตุผลจาก
อุทยาน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรม น าท่านไปยัง อุทยานผู่ต๋า
ช่อ (Pudacuo National Park) ภายในอุทยานแห่งชาติผู่ต๋าช่อ ตัง้อยู่ในอ าเภอแช
งกรีลานั้น มีทัง้ทะเลสาบกลางป่าดง มีน ้าใสดุจกระจก มีทัง้ลานหญา้บนเขาสูงมีทุ่งปศุ

สัตว์อันอุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชหญา้ มีพ้ืนท่ีชุ่มน ้าท่ีดอกไมป่้านานาชนิดเบ่งบาน และมีป่า
ดงดิบอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและนกกา ทะเลสาบน ้าจืดป้ีถาห่ายและสู่ตูหู ไดร้ับ
การขนานนามว่าเป็นไข่มุกเม็ดงามแห่งท่ีราบสูง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั่นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลาง

ขุนเขาทางตอนเหนือของตา้ลี่ ซึง่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูง
ประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าใหม้ีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐาน
ของชนเผ่านาซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต ซึง่มีความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ 

น าท่านชม สระน ้ามงักรด า (Black Dragon Pool) อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่ง
เรียกว่า สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 
1 กโิลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง
(แมนจู) สระน ้ามังกรด ามีจุดเด่นท่ีความใสของน ้าท่ีใสราวกับมรกต สะทอ้นภาพทิวทัศน์ของ

เทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกท่ีมองจาก
บริเวณสระมังกรด าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมอืงเก่าลีเ่จยีง (Lijiang Old Town) หรือ เมอืงโบราณต้า

เอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรม
บา้นเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ท่ีหาชมไดย้าก และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี  บางหลังเหมือน
โรงเตี๊ยมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนังจีนยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็น
รา้นคา้ขายของมากมาย น าทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พ้ืนเมือง และอาหารพ้ืนเมืองต่างๆ ใหทุ้ก

ท่านไดส้ัมผัสการชอ้ปป้ิงท่ีแตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านยอ้นเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยก่อน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ซึง่ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานท่ีมีอยู่มากมาย จนไดร้ับการขนานนามว่า "เว

นิสแห่งตะวันออก" และยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุกีป้ลาแซลมอน  
ทีพ่กั Xiang He Yi Hao Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (ราคาทวัรน์ ีร้วมค่ากระเช้าไป-กลบั) - โชวจ์างอีโ้หม่ว (ราคาทวัร์น ี้

รวมต ั๋วชมโชว)์ - อุทยานน า้หยก - เมอืงเสีย่งยนิ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) 
ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 4,506 เมตร 
เพ่ือชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีขึ้นยอดเขา ท่านจะ

ไดช้ื่นชมและดื่มด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ  ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดนั้นสูง
ถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ย

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลื้อย สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยก
ขาว ท่ีตัดกับสีน ้าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  
 

 
 

ในก รณี ท่ีมี กา รประก าศ ปิดใหบ้ริก ารกระเช ้า ไฟฟ้า  อัน เนื่ อ งม าจาก อ า ทิเช่น 

สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า 
อนัเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิดบ ารุงซ่อมแซม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรม น าท่านไปยัง ทุ่งหญา้หยุนซนั

ผงิ (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญา้หวนิซนัผงแทน น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ 
ทุ่งหญา้หยุนซันผิง (Yun  Shan Ping) เป็นทุ่งหญา้ท่ีมีความสูงประมาณ 3,205 เมตร 
รายลอ้มไปดว้ยตน้สน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา้หิมะมังกรหยก น าทุกท่านอิสระตาม



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัธยาศัย เท่ียวชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับความสวยงามท่ีเหมือนหลุดออกมาจาก
ภาพวาด 

 

 
 

จากนั้นท าท่านชม โชวจ์างอีโ้หม่ว (Impression Lijiang) ซึ่งก ากับการแสดงโดยจาง อี้ 
โหมว ผูก้ ากับชาวจีนท่ีมีชื่อเสียงกอ้งโลก ซึง่จาง อี้ โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้

ขึ้นมาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง
อันอลังการ ซึง่การแสดงนี้ไดใ้ชน้ักแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชีวิต มาโชว์รอ้ง เตน้ เล่น 
พรอ้มแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ ซึง่เนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่า

เรื่องราว ใหไ้ดร้ับรูถึ้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็นการแสดง
โชว์กลางแจง้ท่ีย่ิงใหญ่ตระการตาเป็นอย่างย่ิง 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารชมโชวจ์างอีโ้หม่ว อนัเนือ่งมาจาก อาทเิช่น 

สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืในวนัที ่20 – 30 ธนัวาคม ของทุกปีจะมกีารปิด
บ ารุงซ่อมแซม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรม น าท่าน ชม
โชว ์Echoes of Shangri La แทน 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 
บ่าย น าทุกท่านสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในลี่

เจียง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีงดงาม 

ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค์ มีรูปป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตก
มังกรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมีชื่อว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ท่ีสองชื่อ
มังกรเล่นน ้า ชัน้ท่ีสามชื่อมังกรโบยบิน และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นท่ีสักการะบูชาของคนใน

พ้ืนท่ีนั้นโดยมีอายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การเลี้ยง
ปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ าปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทัง้สี
ด าและสีทองว่ายอยู่ในสระน ้าของอุทยาน 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเสีย่งยนิ เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับตา้หลี่  
ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั Fei Long Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
  
วนัทีห่า้ เมอืงคุนหมงิ - รา้นบวัหมิะ - เมอืงโบราณกวนตู ้ 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคุนหมงิ (Kunming) เมืองท่ีไดถู้กขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม ้
ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก 

อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
มณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 จาก
ทัง้หมด 27 มณฑล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหมิะ ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง หรือ

ท่ีรูจ้ักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกัดต่อย  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้ (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มี
อายุราวๆหลายรอ้ยปี ท่ีแห่งนี้สรา้งขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยก่อน  

ซึ่งทุกท่านสามารถสัมผัสไดถึ้งมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนใน
สมัยก่อน น าทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทิเช่น อาหารพ้ืนเมือง 
ขนม หรือสนิคา้อื่นๆอีกมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุกีเ้ห็ดไก่ด า 
ทีพ่กั Mei Yin Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก รา้นชา - วดัหยวนทง - รา้นผา้ไหม - คุนหมงิ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมิชาท่ี รา้นใบชา (Tea Shop) ใหท่้านไดล้องชมิ “ชาผู่เอ่อร์” ชาท่ีมีชื่อเสียงของ
มณฑลยูนนาน ชมการสาธิตขัน้ตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาท่ีไดช้ื่อว่าเป็นใบชาเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม น าท่านเดินทางสู่ วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถือไดว้่าเป็นวัดท่ีใหญ่มี่
สุด อีกทัง้ยังถือไดว้่าเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ปี วัดแห่งนี้
ถูกสรา้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง น าท่านเดินเย่ียมชมภายในวัด ท่ีกลางลานประกอบไปดว้ยสระน ้า

ขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยมพรอ้มกบัสะพานเชื่อมซึง่ท่านสามารถเดิน
ขา้มไปเย่ียมชมไดอ้ีกดว้ย  
 

 
 
และวัดแห่งนี้ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึง่เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช
แบบจ าลอง ซึง่ไดร้ับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว น าท่านชมผลิตภัณฑ์ท่ี 

รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้นชื่อของประเทศของจีน  ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น ผา้หม่ 
เสื้อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยอาหารกวางตุง้  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) เท ีย่วบนิ
ที ่TG613 (ใช้ระยะเวลาบนิ 2 ชัว่โมง 15 นาท)ี พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

******************************************** 
 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ **  
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กมเีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาไม่รวม

ต ั๋ว
เครือ่งบนิ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 ม.ี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 ม.ิย. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 

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

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

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

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

 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่
จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจง
ลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะ
เขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

• โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลัก 

 
** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือ 
เปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง  

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงินมัด

จ าครั้งแรก) (ส าหรับหนังสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน
ประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเง ิน
มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงิน
มัดจ า ส่วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับ

ยอดเงินมัดจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี เรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้ง



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน
การใหส้ ิทธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผล
การอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
คือ ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการ
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผู ้

เดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ  
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการ
น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่

ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ 
(ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ให ้กับ
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ 

อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุก ท่าน
ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให ้คณะ
เดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิด
ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ท ีท่่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้

จะตอ้งย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเก ิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่
ออก เนื่องจากท่านย่ืนหลังคณะ  

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง 

ส าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มา
ใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน แบบหมู่คณะ 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ถอืหนงัสือเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. 

(รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใช้ได)้ มอีายุการใช้งานคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง
กลบั  และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคู่กบัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสี
ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป

ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ 
(ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมานี ้ เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท า
ขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ 

และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ท ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคน

เขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น 
กรณีท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และ
ตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสาร
ใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ 

เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกดิขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่น

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืน
เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่ วนท่ี
เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถึง
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเ ท่ียวท่ี

ไม่ไดเ้กดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยส ายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 
9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง 

อันไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนอื
การควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้
ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คูค่า้ตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกนิ 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น 

ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใต ้
ทอ้งเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น 
12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


