
 

 

รหัสทัวร ZET1903043 
ทัวรจีน คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา [เลสโก คุนหมิงตัวแม EP.2]  
6 วัน 5 คืน (TG) 
เมืองเกาตาหล่ี  - โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง - ชองเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจานหลิน  
(วัดโปตาลานอย) – เมอืงเกาจงเต้ียน  หบุเขาพระจันทรสีน้ําเงิน  - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดํา 
เมืองเกาล่ีเจียง  -ภูเขาหิมะมังกรหยก -โชวจางอ้ีโหมว - อุทยานน้ําหยก – เมืองเส่ียงยิน  
เมืองคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู – วัดหยวนทง 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเส่ียงยิน 
 
08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 

เคานเตอร D สายการบินการบินไทย (Thai Airways) ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีคอย
ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ัง
บนเคร่ืองบิน  

10.55 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) 
เท่ียวบินที่ TG612 (ใชระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที) พรอมบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทางสู เมืองเสี่ยงยิน เปน
เมืองเล็กๆ อยูระหวางคุนหมิงกับตาหล่ี 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองตาหล่ี - เมืองเกาตาหล่ี - เจดียสามองค (ผานชม) - โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง 
- ชองเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจานหลิน (วัดโปตาลานอย) - เมืองเกาจงเต้ียน  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองตาหล่ี (Dali) เมืองท่ีเกาแกและมีประวติัศาสตรมาอยาง
ยาวนาน ต้ังอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชังชาน เมือง
น้ีมีช่ือเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตหินออนหลากหลายชนิด ซ่ึงนําไปใชในการ
กอสรางและประดับตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศนของทะเลสาบ
และขุนเขาที่งดงาม นําคณะเดินชม เมืองเกาตาหล่ี (Dali Ancient Town) ที่
สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แตเมือง
โบราณแหงน้ีก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ ทานจะเห็นประตูเมืองท้ังดานใต



 

 

และดานเหนือที่มีสถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกทีม่ีบาน
โบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจัดกระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัดผานตัวเมือง
โบราณหน่ึงสาย ซึ่งทุกวันน้ีไดกลายเปนถนนยานการคาที่คึกคัก สองขางถนนเต็ม
ไปดวยรานคาตางๆ มพีอคาชาวไป�ท่ีแตงชุดประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ 
เชน หินออนตาหล่ี ผาพ้ืนเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารทองถิ่นตางๆ  
 

 
 
ระหวางทางทานจะไดผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) 
ซึ่งเปนสัญลักษณแหงเมืองตาหล่ี ต้ังตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมี
ความเชื่อวาเจดียท้ังสามมีความศักด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจากเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 
1925 บานเร่ือนตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย ยกเวนเจดียสามองคน้ีที่ไมไดรับ
ความเสียหายใดๆเลย ซ่ึงเจดียสามองคจะอยูหางไปทางเหนือของเมืองเกาตาหลี่
ประมาณหน่ึงกิโลเมตร โดยเจดียท้ังสามกอสรางดวยอิฐ องคใหญท่ีสุดและเปน
องคประธาน 16 ช้ันอยูตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหล่ียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐาน
เมื่อสรางอาณาจักรตาหลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปท่ีผานมา สวนเจดียอีกสององค 
สรางในสมัยราชวงศซอง  
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน (Zhongdian) หรือแชงกร-ีลา (Shagri-La) ซึ่ง
อยูทางทิศตะวันออกเฉียง 
เหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองล่ีเจียงและ
อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และ
อุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป�าไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวนานา
ชนิด ดวยภมูิประเทศรวมกบัทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงน้ีจึงไดช่ือวา “ 
ดินแดนแหงความฝน ” ระหวางทางแวะชม โคงแรกของแมน้ําแยงซีเกียง 
(Changjiangdiyiwan) ซ่ึงเกิดจากแมน้ําจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไหและ
ทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง180 
องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแมน้ําอีกสายหน่ึงกลายเปน
แมน้ําแยงซีเกียง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
บาย จากน้ันนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปم�งจอรจ’’ ซ่ึง

เปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) เปนชอง
แคบที่มีน้ําไหลเช่ียวมาก ชวงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ใน
อดีตชองแคบน้ีมีความแคบมาก จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขาม
ได จึงเปนทีม่าของช่ือชองแคบเสือกระโจน ซ่ึงทีต่รงน้ีทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะ
มังกรหยกในดานท่ีสูงท่ีสุดดวย  

 



 

 

 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเต้ียน (Zhongdian) ระหวางทาง
ทานจะไดพบกับทองทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝงูจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของ
ชาวทิเบต ที่อยูบนความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เปนจุดทีเจาหนาที่จีน
สันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค หรือ แชงกรีลา ที่กลาวไวในหนังสือ “ขอบฟ�าที่
เลือนหาย’’ The Lost Horizon  นําทานชม วัดซงจานหลิน (Songzanlin) วัด
ลามะท่ีมีอายุเกาแกกวา 300 ป และมีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รปู 
สรางข้ึนโดยทะไลลามะองคที่ 5 ในป พ.ศ. 2222 ใชเวลากอสราง 18 ป จึงแลว
เสร็จโดยจักรพรรดิแหงราชวงศชิง วดัจานหลินซื่อมีรูปแบบคลายพระราชวังโปตา
ลาที่นครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปนศูนยรวม
จิตใจของชาวทิเบต วัดจานหลินซ่ือน้ีถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนใน
บริเวณท่ีราบสูงทิเบตน่ันเอง ทานจะไดสัมผัสกับวฒันธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ี
คือเขตทิเบตนอย 

 



 

 

 
 

จากน้ันใหอิสระทานไดเดินเท่ียวในเขต เมืองเกาจงเต้ียน (Zhongdian Old 
Town) เพลิดเพลินชอปปم�งถนนคนเดินลัดเลาะเขาซอยเล็กซอยนอย ชมบานเรือน
กอสรางแบบโบราณ เลือกซื้อของท่ีระลึกแบบทิเบต เชน หมวกคาวบอย แสหาง
จามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ�า เหลือง แดงแบบทิเบต 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ

เทียบเทา 
วันที่สาม หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (ราคาทัวรน้ีรวมกระเชา) - เมืองล่ีเจียง - สระมังกรดํา - 

เมืองเกาล่ีเจียง 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาซื่อคา (Shika Snow Mountain) เพ่ือโดยสารกระเชา
ไฟฟ�าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (The Valley of Blue Moon) เปน
สถานที่ท่ีถือไดวามีหิมะปกคลมุเกือบตลอดทัง้ป ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแชงกรี-
ลา โดยเช่ือกันวาเปนภเูขาอันศักดิ์สิทธ์ิแหงเมืองล่ีเจียง ที่หุบเขาแหงน้ีมีความสูง
กวาระดับน้ําทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปดวย 13 เขาเรียงกันหาก
มองดูแลวจะมีลักษณะคลายคลงึกับมังกร ซ่ึงสถานที่แหงน้ีถือไดวาเปนสถานที่ท่ีมี
ทัศนียภาะที่งดงามเปนอยางย่ิงและถือวาไมควรพลาด จนไดรับการขนานามวา 



 

 

“หน่ึงสวรรคบนดิน”  นําทุกทานสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและความ
ยิ่งใหญอลังกาลของที่แหงน้ี บริเวณรอบๆเขามีตนฉําฉายูนนานท่ีมอีายุราวๆกวา
พันป ซ่ึงหากมองดูแลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับมงักรที่นอนอยูบนกอนเมฆ 

 
 

ในกรณีที่ชวงที่ทานเดินทางน้ัน หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน  (The Valley 
of Blue Moon)  ปดปรับปรงุ อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงกระเชา หรือ
เหตุผลจากอุทยาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม นําทานไป
ยัง อุทยานผูตาชอ (Pudacuo National Park) ภายในอุทยานแหงชาติ
ผูตาชอ ต้ังอยูในอําเภอแชงกรีลาน้ัน มีทั้งทะเลสาบกลางป�าดง มีน้ําใสดุจ
กระจก มีทั้งลานหญาบนเขาสูงมีทุงปศุสัตวอันอุดมสมบูรณดวยพืชหญา มี
พื้นท่ีชุมน้ําที่ดอกไมป�านานาชนิดเบงบาน และมีป�าดงดิบอันเปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวป�าและนกกา ทะเลสาบน้ําจืดปم�ถาหายและสูตูหูไดรับการขนาน
นามวาเปนไขมุกเมด็งามแหงที่ราบสูง 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
บาย จากน่ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ล่ีเจียงเปนเมืองเล็กๆ ต้ังอยู

ทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่ ซ่ึงมีประวติัศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 
800 ป บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศ



 

 

หนาวเย็นตลอดป ล่ีเจียงเปนที่ต้ังถิ่นฐานของชนเผานาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซ่ึงมี
ความนาสนใจตรงท่ีเผานาซีเปนเผาที่หญิงเปนใหญ นําทานชม สระน้ํามังกรดํา 
(Black Dragon Pool) อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญ ซ่ึงเรียกวา สวนยูวฉวน 
ต้ังอยูในตัวเมืองลี่เจียง หางจากตัวเมืองเกาล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 สมัย
ราชวงศชิง(แมนจู) สระน้ํามังกรดํามีจุดเดนที่ความใสของน้ําที่ใสราวกับมรกต 
สะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอยางชัดเจน วากนัวาทิวทัศน
ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมังกรดําเปนหน่ึงในทิวทัศนที่
งดงามท่ีสุดของจีน 

 

 
 

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาล่ีเจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมือง
โบราณตาเอ้ียนเจิ้น เมอืงเกาแกอายุกวา 800 ป ซึง่ภายในเมืองเกาน้ันงดงามไป
ดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไว
อยางดี บางหลังเหมือนโรงเต๊ียมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือน
สวนใหญถูกปรับเปล่ียนใหกลายมาเปนรานคาขายของมากมาย นําทุกทานอิสระช
อปปم�งสินคาพ้ืนเมือง และอาหารพ้ืนเมืองตางๆ ใหทุกทานไดสัมผัสการชอปปم�งที่
แตกตาง เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน  
 



 

 

 
 

ซึ่งยานเมืองเกาน้ีมีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยูมากมาย จนไดรับการ
ขนานนามวา "เวนิสแหงตะวันออก" และยังเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย 
 

 
 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้ปลาแซลมอน (7) 
นําทานเขาสูท่ีพัก... Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวรน้ีรวมคากระเชาไป-กลบั) - โชวจางอ้ีโหมว (ราคา
ทัวรน้ีรวมต๋ัวชมโชว) - อุทยานน้ําหยก - เมืองเส่ียงยิน 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�าสู ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow 
Mountain) ข้ึนสูจดุชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356 เมตร และสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สวยงาม
ที่สุด ตลอดสองขางทางท่ีขึ้นยอดเขา ทานจะไดช่ืนชมและด่ืมด่ํากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงน้ีต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
เกาล่ีเจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลกูโดยยอดเขาที่สูงที่สุดน้ันสูงถึง 5,596 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขาแหงน้ีประกอบไปดวย
สภาพแวดลอมตางๆ ท้ังหุบหวย ธารน้ํา แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงน้ีเมื่อ
มองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมงักรกําลังเล้ือย สีขาวของหิมะที่ปก
คลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาว ท่ีตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า คลายมังกรขาวบน
ฟากฟ�า  

 

 



 

 

 
ในกรณีท่ีมกีารประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟ�า อันเน่ืองมาจาก อาทิเชน 
สภาพแวดลอม สภาพอากาศ ในกรณีทีม่ีการประกาศปดใหบรกิารกระเชา
ไฟฟ�า อันเน่ืองมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุง
ซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นําทานไปยัง 
ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซันผงแทน นําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟ�าสู ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun  Shan Ping) เปนทุง
หญาท่ีมีความสูงประมาณ 3,205 เมตร รายลอมไปดวยตนสน โดยมีฉาก
หลังเปนภูเขาหิมะมังกรหยก นําทุกทานอิสระตามอัธยาศัย เท่ียวชม
ธรรมชาติ ถายรูปเปนที่ระลึกกับความสวยงามที่เหมือนหลุดออกมาจาก
ภาพวาด 

 

 
 

จากน้ันทําทานชม โชวจางอ้ีโหมว (Impression Lijiang) ซ่ึงกํากับการแสดงโดย
จาง อ้ี โหมว ผูกํากบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงกองโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ไดเนรมิตเวทีการ
แสดงกลางแจงข้ึนมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมี
ภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงน้ีไดใชนักแสดงซ่ึงเปน
ชาวบานกวา 600 ชีวติ มาโชวรอง เตน เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตงกาย
แบบสวยงามอลังการ ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเปนการเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถี



 

 

ชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองลี่เจียง ถือวาเปนการแสดงโชว
กลางแจงท่ียิ่งใหญตระการตาเปนอยางย่ิง 

 

 
 

ในกรณีท่ีมกีารประกาศปดใหบริการชมโชวจางอ้ีโหมว อันเน่ืองมาจาก อาทิ
เชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ หรือในวันท่ี 20 – 30 ธันวาคม ของทุกป
จะมีการปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน
โปรแกรม นําทาน ชมโชว Echoes of Shangri La แทน 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 
บาย นําทุกทานสู อุทยานน้ําหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ทองเที่ยวแหง

ใหมในล่ีเจียง เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกบั
ธรรมชาติที่งดงาม ประกอบไปดวยประตูสวรรค มีรูปปم�นแกะสลักดวยไม  ขางขวา
เปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 
ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวามังกรออกถํ้า ชั้นท่ีสองช่ือมงักรเลนน้ํา ช้ันที่สามช่ือมังกรโบยบิน 
และยังมีตนไมเทวดา ซ่ึงเปนท่ีสักการะบชูาของคนในพ้ืนที่น้ันโดยมอีายุมากกวา 
500 ป และแหลงน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแกการเล้ียงปลาแซลมอน 
ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอนทั้งสีดํา
และสีทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเส่ียงยิน เปนเมืองเล็กๆ อยูระหวางคนุหมิงกบัตาหล่ี  
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทองถิ่น (10) 
 นําทานเขาสูที่พัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
  
วันที่หา เมืองคุนหมิง - รานบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

นําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (Kunming) เมืองท่ีไดถูกขนานนามวา “เมืองแหง
ฤดูใบไมผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดู
รอนไมรอนมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเปนเมืองหลวงและ
เปนเมืองที่ใหญท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน 
มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากท้ังหมด 27 มณฑล จากน้ันนําทานเดินทางสู 
รานบัวหิมะ ใหทานไดเลือกซ้ือครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ “บวัหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (12) 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณ
ขนาดใหญมีอายุราวๆหลายรอยป ที่แหงน้ีสรางขึ้นมาเพ่ือเปนการอนุรักษ
สถาปตยกรรมแบบจีนในสมัยกอน  
ซ่ึงทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของ
ชาวจีนในสมัยกอน นําทุกทานอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งมากมาย 
อาทิเชน อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้เห็ดไกดํา (13) 
  นําทานเขาสูที่พัก... Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หก รานชา - วดัหยวนทง - รานผาไหม - คุนหมงิ - สนามบินสุวรรณภมูิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 

นําทานชิมชาท่ี รานใบชา (Tea Shop) ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มี
ชื่อเสียงของมณฑลยนูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผูเออร ใบชาที่ไดช่ือวา
เปนใบชาเพ่ือสุขภาพและความงาม นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง (Yuan Tong 
Temple) ซึ่งถือไดวาเปนวัดท่ีใหญมี่สุด อีกท้ังยังถือไดวาเปนวัดที่เกาแกที่สุดใน
มณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ป วัดแหงน้ีถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศ
ถัง นําทานเดินเย่ียมชมภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปดวยสระน้ําขนาดใหญสี
มรกต ตรงกลางสระมศีาลาแปดเหล่ียมพรอมกับสะพานเช่ือมซ่ึงทานสามารถเดิน
ขามไปเย่ียมชมไดอีกดวย  
 

 
 
และวัดแหงน้ีทางดานหลังของวัดจะเปนอาคารสรางใหม ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานพระ
พุทธชินราชแบบจําลอง ซ่ึงไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
นําทานชมผลิตภัณฑที่ รานผาไหม ที่ข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาที่ทําจากผาไหม เชน ผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยอาหารกวางตุง (15) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

15.20 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสวุรรณภูมิ โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) 
เท่ียวบินที ่TG613 (ใชระยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 15 นาที) พรอมบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่ม 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้

กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบริการ ** 

 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

08 – 13 กุมภาพันธ 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 
11 – 16 กุมภาพันธ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
15 – 20 กุมภาพันธ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
18 – 23 กมุภาพันธ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
22 – 27 กุมภาพันธ 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
03 – 08 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
07 – 12 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
10 – 15 มนีาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
14 – 19 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
17 – 22 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
21 – 26 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 



 

 

24 – 29 มีนาคม 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
04 – 09 เมษายน 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 
07 – 12 เมษายน 2563 25,999 28,999 5,999 15,999 
09 – 14 เมษายน 2563 26,999 29,999 5,999 16,999 
10 – 15 เมษายน 2563 27,999 30,999 5,999 17,999 
11 – 16 เมษายน 2563 27,999 30,999 5,999 17,999 
12 – 17 เมษายน 2563 26,999 29,999 5,999 16,999 
13 – 18 เมษายน 2563 25,999 28,999 5,999 15,999 
21 – 26 เมษายน 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
25 – 30 เมษายน 2563 21,999 24,999 5,999 13,999 
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 
01 – 06 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 
02 – 07 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 
05 – 10 พฤษภาคม 2563 22,999 25,999 5,999 14,999 
09 – 14 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
12 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
16 – 21 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
19 – 24 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
23 – 28 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
26 – 31 พฤษภาคม 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
02 – 07 มิถุนายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
13 – 18 มิถุนายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
20 – 25 มิถุนายน 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 19,999 22,999 5,999 11,999 



 

 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล 
ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จง
ลูกคาทุกทานวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/ราน 
 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มี
ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกั   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมดัจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วนั พรอม

ชําระเงินมดัจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจาํเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 



 

 

น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนื
เงินคาบรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารท่ีชาํระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจรงิจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ี
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ที่ระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยืน่กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบนิ 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มอีายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 
 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยนิยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกาํหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพ่ือการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช



 

 

หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชาํระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 



 

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเท่ียวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


