
 

 

รหัสทัวร GST1902366 

ทัวรจีน KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA  LUXURY 

6 วัน 5 คืน (TG) 
วัดเจาแมกวนอิม   ชองแคบเสือกระโจน   ผานชมเจดียสามองค 
เมืองจงเต้ียน(แชงการีลา)   โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง   เมืองฉูสง 
เมืองโบราณแชงการีลา   ภูเขาหิมะสือขา   หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน 
ภูเขาหิมะมังกรหยก   สระน้ํามังกรดํา   สวนน้ําตกคุนหมิง 

 



 

 

บินดวยสายการบิน Thai Airways (TG) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG 612 BKK(กรุงเทพ) - KMG(คุนหมิง) 10.45 – 14.00 
TG 613 KMG(คุนหมิง) - BKK(กรุงเทพ) 15.20 – 16.35 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

วันที่ 1      ท  า อ า ก า ศ ย า น ส ุ ว ร ร ณ ภ ู มิ  – ท  า อ า ก า ศ ย า น ค ุ น ห มิ ง  –  ต  า ล่ี        
(-/-/D) 

 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน THAI AIRWAYS 
(TG) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

10.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน 
THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ** 

14.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอย  

 นําทานเดินทางสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครอง
ตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับ
ภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่  MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

วันที่ 2 
 วัดเจาแมกวนอิม-ชองแคบเสือกระโจน-ผานชมเจดียสามองค-เมืองจงเต้ียน

(แชงการีลา)โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีลา                                            
(B/L/D)                          

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเที่ยวชม วัดเจาแมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปน
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็นเมื่อทหาร
ของฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ถาเปนคนวัยหนุมสาว
จะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสูจึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพ



 

 

กลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนี้ขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยม
ยอดแหงหนึ่งในตาหลี่ นําทานเที่ยวชม ชองแคบเสือกระโจน ตั้งอยูระหวางทางแยก
ของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เปนหุบเขาในชวงที่แมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซา
เจียง (แมนํ้าทรายทอง) นํ้าบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สุดมีความกวางเพียง 

30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีเสือกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได 
เนื่องจากกลางแมนํ้าบริเวณนี้มีหินที่เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหินมีความสูง
กวา 13 เมตร จึงเปนที่มาของช่ือ “ชองแคบเสือกระโจน” ชองเขาเสือกระโจนเปนหน่ึง
ในหุบเขาเหนือแมนํ้าที่ลึกที่สุดในโลก ผูอยูอาศัยในบริเวณนี้มีจํานวนเพียงเล็กนอย 
สวนใหญเปนชนพืน้เมืองชาวหนาซี โดยจะอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆบริเวณใกลเคียง 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทาน ผานชมดานนอกเจดียสามองค หรือ ซานถา ที่เปนสัญลักษรของเมืองตาห
ลี่ท่ีโดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค โดย
องคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ ่งสรางขึ ้นในสมับราชวงคถัง จึงมีลักษณะ



 

 

เหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพิ่มเติมทีหลังในราชวงค
หยวนซึ่งเปนพุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย 3 องคมีอายุ

กวา 1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลานี ้ในชวง ค.ศ.1978 ก็ไดค นพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ชิ้นในองคเจดีย นําทุกทานเดินทางสู 
เมืองจงเต้ียนหรือแชงการีลา ระหวางทางนําทาน แวะชมโคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง 
เกิดจากแมนําแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไหและทิเบตซึ่งเปนที่ราบสูงลงมากระทบกับ
เขาไหหลอแลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และนําทานเขาสู เมือง
โบราณจงเตี ้ยน(เมืองโบราณแชงการีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต 
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขาย
สินคาที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิตและความเปนของชาวทิเบตที่แชงกรีลา 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ HOLY PALACE T HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 3  ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (รวมกระเชา) -วัดลามะซงจานหลิง – 
เมืองลี่เจียง – รานสาหรายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะสือขา เปนที่ต้ังของ หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน 
(รวมกระเชา) ตั้งอยูใกลกับแชงกรีลา เปนหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เปนจุดชมวิว
จุดเดียวที ่สูงที ่สุดของเมืองจงเตี ้ยน กลาวกันวา ยามทองฟ�าสดใสไรเมฆหมอก 
สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะ
มังกรหยก และภูเขาหิมะกงกา มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งป 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

  นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง สรางข้ึนในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุ
เกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยดะไลลามะ
องคที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมายรวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธ์ิที่มีช่ือเสียงมากที่สุด 

 

 
 
  นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่ง

ตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของชาวหนาซี นําทุกทานสู ราน
สาหรายเกลียวทอง  พืชใตนํ ้าที ่มีคุณคาอาหารเสริมเพื ่อสุขภาพชั้นยอด ซึ ่งมี
สารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา เดินทางสู เมือง
โบราณล่ีเจียง เมืองเกากวา 800 ป ที่มีสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
แตกตางไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆของจีน เน่ืองจากเปนเมืองที่เปนที่ต้ังรกรากของชาวห
นาซีหรือนาซี มาตั้งแตสมัยโบราณเมืองนี ้ยังไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหง
ตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้ปลาแซลมอน!!! 
พักที่  JIN DAO HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 4     ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) - โชว IMPRESSION LIJIANG – อุทยาน
น้ําหยก - สระน้ํามังกรดํา - เมืองฉูสง (B/L/D) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา
ลี ่เจียง เปนภูเขาสูงที่ตั ้งตระหงานซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปจากนั้นนําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ)ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยกที่ความ
สูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ *

กรณีกระเชาใหญปดจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเชาเล็กแทน โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา* 
จากน้ันนําทานชมโชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับชื่อกองโลกจางอวี้โหมวได
เนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดงใช
นักแสดงกวา 600 ชีวิต  



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหง
นี ้เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติที ่งดงามอัน
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม
และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออก
ถํ้า ชั้นที่สองมีชื่อวามังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามมีชื่อวามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา
ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา 500 ป นําทานชม สระนํ้ามังกร
ดํา สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซึ่งสระนํ้ามังกรดํามีจุดเดนคือเปน
นํ้าที่เกิดจากนํ้าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตนํ้าสีเขียวที่สะทอนกับผืนนํ้าราวกับสี
ของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรม
ของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพานหินโคงและศาลาอันมี
จุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉูสง 

 



 

 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที ่   YU HUA  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

วันที่ 5 
เมืองฉูสง – คุนหมิง - รานนวดเทา – สวนน้ําตกคุนหมิง – รานผาไหม - อิสระชอป
ปم�งถนนคนเดิน                                                                                                                             
(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู คุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู รานบัว
หิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื ่อสุขภาพผอนคลายความ
เม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดี
ในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัด
ต อยเป นยาสามัญประจ ําบ าน น ําท านชม สวนนํ ้าตกคุนหมิง (Kunming 
Water  fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนดมารคใหม
ของคุนหมิงถือเปนนํ้าตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร 
มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันนํ้ากวา 10 
ลานลูกบาศกฟุตจากแมนํ้า Niulan ทองถ่ินไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ



 

 

ที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังชวยป�องกันนํ้าทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บนํ้า
ยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ 
สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงิน
ไปเกือบ 600 ลานบาท  
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูอาหารกวางตุง 

นําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชมซ้ือสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตดวยผา
ไหม จากนั้นใหทาน อิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุม
ประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จี จนเปนที่มา
ของชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัย
ราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้ เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและ



 

 

ตางประเทศ รวมทั้งเคร่ืองประดับ อัญมณีช้ันเย่ียม รานเคร่ืองด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง 
และรานขายของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้เห็ด!!! 
พักที่  LONG WAY  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันที่ 6    วั ดห ย ว นท ง  -  ท  า อ ากาศยาน ค ุ น ห มิ ง - ท  า อ ากา ศ ยาน ส ุ ว ร ร ณภ ู มิ                                 
(B/L/-)                               

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ 
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื ่นสวยงามกลางลานมีสระนํ ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสู ศาลาแปดเหลี ่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีวั่ดหยวนทงแหงน้ี 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานคุนหมิง 

15.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 
THAI AIRWAYS เท ี่ยวบินที่  TG612 ** บริการอาหารและเคร ื่องดื่มบน
เคร่ืองบินใชเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ** 

16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

************************************************* 
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
10-15 ตุลาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 
17-22 ตุลาคม 2562 22,899 25,899 25,899 5,000 12,889 
22-27 ตุลาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 
23-28 ตุลาคม 2562 23,899 25,899 25,899 5,000 12,889 



 

 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
08-13 พฤศจิกายน 2562 19,899 22,899 22,899 5,000 12,889 
15-20 พฤศจิกายน 2562 21,899 24,889 24,889 5,000 12,889 
29-04 ธันวาคม 2562 22,899 25,899 25,899 5,000 12,889 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
03-08 ธันวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 
04-09 ธันวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 
07-12 ธันวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 
27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2563 29,899 32,899 32,899 5,000 12,889 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน 

** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 

 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), 

รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 



 

 

ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 

400 หยวน / ทาน / ราน 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวี

ซาเอง ** 
 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 

เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง

ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 



 

 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยว
แบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืน
ดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

คร้ังอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปไดผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยวยื่นปกติ 4 
วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 บาท 
(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีที่สามารถย่ืนวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน 

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   
3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   
15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   
22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ตั้งแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทานั้น)

  
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทางโดย มัดจําทานละ 10,000 

บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน
ตามเวลาที ่ก ําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางไดกอนเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
อยางนอย 10 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง



 

 

ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง



 

 

บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 

• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และ
สงรูปเขามาทางไลน ไดเลย 
 



 

 

ตามตัวอยางดานลางน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


