
 
 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินฉางซุย – เมืองคนุหมิง (-/-/-) 
 
18.00  นัดหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการ

บนิลคักี้แอรซ์ึ่งจะมเีจา้หน้าทีค่อยต้อนรบั และบรกิารช่วยเหลอืเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรบั
บตัรทีน่ัง่บนเครื่องบนิ  

 
20.55  บนิลดัฟ้าสู่ประเทศจนี เมืองคนุหมิง โดย สายการบินลคัก้ีแอร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L802  
23.50  เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมงิ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระพร้อมออกเดนิทางเข้าสู่
โรงแรมทีพ่กั เมอืงคุนหมงิ เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ” ดว้ยทีว่่า มสีภาพอากาศ
ทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปี 

 
พกัท่ี HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสอง เมืองคณุหมิง – เมืองต้าหล่ี – เมืองเก่าต้าหล่ี – ผ่านชมเจดียส์ามองค ์– วดัเจ้าแม่กวนอิม – เมืองล่ี

เจียง (B/L/D) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองต้าหล่ี (Dali) เมอืงทีเ่ก่าแก่และมปีระวตัศิาสตรม์าอย่างยาวนาน ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบ

ลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชงัชา้น ซึ่งมภีูเขามงักรหยกอยู่ทางดา้นตะวนัตกของเมอืง มกีาร
ยนืยนัมาแล้วว่าเมื่อสมยัก่อนเมอืงนี้เคยเป็นดินแดนซึ่งเคยมมีนุษย์ที่มอีารยธรรมอาศยัอยู่ราวๆ 2,000 ปี
ก่อน เมอืงนี้มชีื่อเสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนิด ซึ่งน าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดบั
ตกแต่งอาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทศัน์ของทะเลสาบและขุนเขาทีง่ดงาม 

  



 
 น าคณะเดินชม เมืองเก่าต้าหล่ี (Dali Ancient Town) ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่าน

กาลเวลามาชา้นาน แต่เมอืงโบราณแห่งนี้กย็งัคงอยู่ในสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเหน็ประตูเมอืงทัง้ด้าน
ใต้และดา้นเหนือทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่ทีม่บีา้นโบราณต่างๆ ปลูกสรา้ง
ไวอ้ย่างกระจดักระจาย มถีนนสายเก่าแก่ทีต่ดัผ่านตวัเมอืงโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวนันี้ไดก้ลายเป็นถนนย่าน
การคา้ทีค่กึคกั สองขา้งถนนเตม็ไปด้วยร้านค้าต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ที่แต่งชุดประจ าเผ่าขายสนิค้าพืน้เมอืง
ต่างๆ เช่น หนิอ่อนต้าหลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครื่องเงนิ หรอือาหารทอ้งถิน่ต่างๆ 
 
ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวดัฉงเซ่ิน (Three Pagodas) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เมืองต้าหลี่ ตัง้ตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อว่าเจดีย์ทัง้สามมีความศักดิส์ทิธิ ์
เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรื่อนต่างๆ ต่ากเ็สยีหายพงัทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองค์
นี้ทีไ่ม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆ  
 
น าท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิม ตามต านานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อน
หินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็นเมื่อทหารฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายัง
แขง็แรงถงึเพยีงนี้ ถ้าเป็นคนวยัหน่มสาวจะต้องมพีละก าลงัมากมายยากทีจ่ะต่อสูจ้งึท าใหไ้ม่ท าการเขา้โจมตี
เมอืงและถอยทพักลบัไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวดัแห่งนี้ขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั ซึ่งถอืว่าเป็นวดัทีม่ปีระตมิากรรม
ยอดเยีย่มแห่งหนึ่งในต้าหลี ่
 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (2) 
 



 จากนัน่น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองล่ีเจียง (Lijiang) ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเลก็ๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอน
เหนือของต้าลี่ ซึ่งมปีระวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2 ,400 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเยน็ตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซ ีทีอ่พยพมาจากทิเบต 
ซึ่งมคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ 

 

 
 

ให้เวลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าล่ีเจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมอืงโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมอืง
เก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมอืงเก่านัน้งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตล์จนีเก่าแก่ที่หาชม
ได้ยาก และได้รับการอนุรกัษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค 
บา้นเรอืนส่วนใหญ่ถูกปรบัเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นร้านค้าขายของมากมาย อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง และ
อาหารพื้นเมอืงต่างๆ ให้ทุกท่านได้สมัผสัการชอ้ปป้ิงที่แตกต่าง เปรียบเสมอืนพาทุกท่านย้อนเวลากลบัไป
จนีเมื่อสมยัก่อน   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูสุก้ีไก่ด า (3) 
พกัท่ี GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม เมืองล่ีเจียง – ภเูขาหิมะมงักรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชวค์วามประทบัใจแห่งล่ีเจียง – อุทยาน

น ้าหยก – สระน ้ามงักรด า – เมืองเก่าล่ีเจียง (B/L/D) 



 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)   

 น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภเูขาหิมะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) (ราคาทวัรน้ี์รวม
ค่ากระเช้าไป-กลบัแล้ว) ขึน้สู่จุดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 
4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะ
ได้ชื่นชมและดื่มด ่ากบัความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมงักรหยกแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุ ดนัน้สูงถึง 5,596 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเล จึงมหีิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบห้วย ธาร
น ้า แนวผา และทุ่งหญ้านาซ ีทวิเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเหน็เป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเลื้อย สี
ขาวของหมิะทีป่กคลุมอยู่นัน้ดูราวกบัหยกขาว ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของท้องฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า  ใน
กรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเนื่องมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การ
ปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมไปยงั ทุ่งหญ้าหยุนซนัผงิ (Yun Shan 
Ping) หรอื ทุ่งหญ้าหวนิซนัผงแทน 

 

 
 
 น าท่านชม ทะเลสายไป๋สุ่ยเหอ หรอืหุบเขาพระจนัทร์สนี ้าเงนิ เป็นทะเลสาบสฟ้ีาตดักบัวิวต้นไม้ท่ามกลาง

ขุนเขาแห่งหุบเขาพระจนัทร์สนี ้าเงนิ ฉากของทะเลสาบคอืภูเขาหมิะมงักรหยก ความสวยงามของทะเลสาบ
แห่งนี้คือวิวน ้าตกหนิปูนขัน้บนัไดขนาดเลก็ลดลัน่ลงมาอย่างสวยงาม น ้าที่ไหลผ่านหุบเขานี้คอืน ้าที่ละลาย
จากหมิะบนยอดเขาหมิะมงักรหยก (รวมค่ารถแบตเตอรีแ่ลว้) 



 
 

จากนัน้ท าท่านชม โชวจ์างอี้โหม่ว (Impression Lijiang) ซึ่งก ากบัการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูก้ ากบัชาว
จนีทีม่ชีื่อเสยีงก้องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล โดยมภีูเขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลงัอนัอลงัการ ซึ่งการแสดงนี้ไดใ้ชน้ักแสดงซึ่งเป็น
ชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบสวยงามอลงัการ ซึ่ง
เนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราว ใหไ้ดร้บัรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมอืงลีเ่จยีง 
ถือว่าเป็นการแสดงโชว์กลางแจ้งที่ยิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่  (ในกรณีที่สภาพอากาศท าให้โชว์ไม่
สามารถแสดงได้ หรือมกีารงดการแสดง ขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงรายการ และจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ ณ 
วนัเดนิทาง) 
 



 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 น าทุกท่านสู่ อุทยานน ้าหยก (Jade Water Village) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหวัใจ

ทางดา้นวฒันธรรมของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกบัธรรมชาตทิีง่ดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มรีูป
ป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซ้ายเป็นแม่ และน ้าตกมงักรทีไ่หลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 
3 ชัน้ ชัน้แรกมชีื่อว่ามงักรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชื่อมงักรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชื่อมงักรโบยบนิ และยงัมต้ีนไมเ้ทวดา 
ซึ่งเป็นทีส่กัการะบูชาของคนในพืน้ทีน่ัน้โดยมอีายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยงัมอุีณหภูมิ
ที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงได้น าปลาแซลมอลมาเลี้ยงไ ว้ ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองว่ายอยู่ในสระน ้าของอุทยาน 

 



 
 
 น าท่านชม สระน ้ามงักรด า หรือเฮยหลงถนั สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมยัราชวงศ์ชงิ ซึ่งสระน ้ามงักร

ด ามจีุดเด่นคอื เป็นน ้าทีเ่กดิจากน ้าพุอนัมคีวามใสจนมองเหน็พชืใต้น ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกบัผืนน ้าราวกบัสขีอง
มรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยงัสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีผ่สมผสานวฒันธร  รมของชาวฮัน่ ทเิบต และนาซ ี
ไว้ด้วยกนัอย่างลงตวั ทัง้สะพานหินโค้ง และศาลาอนัมจีุดเด่นด้วยมฉีากหลงัเป็นภูเขา  หลงัจากนัน้น าท่าน
กลบัสู่เมอืงลีเ่จยีง 



 
   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ...เมนูปลาแซลม่อน (6) 
พกัท่ี GREEN MELODY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี  เมืองล่ีเจียง – เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน (B/L/D) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
 

น า ท่ าน เดินทา ง สู่  เมืองจง เ ตี้ ยน  (Zhongdian) หรือแชงกรี - ล่า  (Shagri-La) ซึ่ ง อยู่ ท า งทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตหนาซีของเมอืงลี่เจยีงและอาณาจกัร
หย ีของเมอืงหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม้, 
ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสตัว์นานาชนิด ด้วยภูมปิระเทศรวมกบัทศันีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จงึ
ไดช้ื่อว่า “ ดนิแดนแห่งความฝัน ”  
 
ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกของแม่น ้าแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) ซึ่งเกดิจากแม่น ้าจนิซาเจยีง ที่
ไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึ่งเป็นทีร่าบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้180 องศา
ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบัแม่น ้าอกีสายหนึ่งกลายเป็นแม่น ้าแยงซเีกยีง 



 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (8) 

 
 

 
 
 จากนัน้น าท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้าแยง

ซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงทีแ่คบทีสุ่ดประมาณ 30 
เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดตีช่องแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้ม
ได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสอืกระโจน ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมงักรหยกในด้านที่สูงทีสุ่ด
ดว้ย  

 



 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่เขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) ระหว่างทางท่านจะได้พบกบัท้องทุ่ง

กว้างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต ที่อยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล เป็นจุดทีเจ้าหน้าที่จนีสนันิษฐานว่า คือเขตเมอืงสวรรค์ หรือ แชงกรีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสอื 
“ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ The Lost Horizon  

 



 
 

จากนัน้ให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน (Zhongdian Old Town) เพลิดเพลินช้อปป้ิง
ถนนคนเดนิลดัเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบา้นเรอืนก่อสร้างแบบโบราณ เลอืกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต 
เช่น หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครื่องประดบัดนิเผา เครื่องเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9) 
พกัท่ี GRACE HOTEL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า   เมืองจงเตี้ยน – วดัชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี (B/L/D)  
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 
  
 น าท่านชม วดัซงจ้านหลิน (Songzanlin) วดัลามะทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่

มากกว่า 700 รูป สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสรจ็โดย
จกัรพรรดแิห่งราชวงศช์งิ วดัจา้นหลนิซื่อมรีูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาด
มกีารย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวทิเบต วดัจา้นหลนิซื่อนี้ถอืว่าเป็นศูนยก์ลาง
แห่งพุทธศาสนิกชนในบรเิวณทีร่าบสูงทเิบตนัน่เอง ท่านจะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่
คอืเขตทิเบตน้อย 



 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (11) 
 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉูฉง หรือฉู่สง (Chuxiong) เป็นเมอืงหลกัของเขตปกครองตนเองชน

ชาตหิย ีเดมิเมอืงนี้มชีื่อเสยีงในการผลติผา้ไหม และบุหรี ่ซึ่งเมอืงฉู่ฉงเป็นเมอืงทางผ่านไปยงัเมอืงคุนหมงิ 
 



 
 
 น าท่านชม เมืองโบราณชาวหยี สถานทีท่่องเที่ยวที่จ าหน่ายของทีร่ะลกึส าหรบันักท่องเที่ยว เป็นโครงการ

ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนกบั
ภาคเอกชน สรา้งบนฐานวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ของชนชาตหิยทีีม่ชีื่อเสยีงมากในยุคมองโกล 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12) 
พกัท่ี JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีหก   เมืองฉูฉง – เมืองคนุหมิง – วดัหยวนทง – ร้านบวัหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภมิู 

– กรงุเทพฯ(B/L/-)  
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13) 
 
 น าท่านเข้าชม วดัหยวนทง ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น

อารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลาง
ลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนันทน์นายกรฐัมนตรีคนที่ 15 
ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว้ น าท่านแวะชอ้ปป้ิง ร้านบวัหิมะ ชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อ 
“บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้  

 



 
  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (14) 
 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ สนามบินฉางซยุ 
18.30  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลคักี้แอร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาพกัเด่ียว ราคาไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 

08 – 13 มกราคม 2563 15,999 5,000 12,999 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 



09 – 14 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 กมุภาพนัธ์ 2563 
(วนัมาฆบูชา) 19,999 5,000 15,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ์ 2563 17,999 5,000 13,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ์ 2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ์ 2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ์ 2563 17,999 5,000 13,999 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 มีนาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

04 – 09 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

05 – 10 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

06 – 11 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

11 – 16 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

12 – 17 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

13 – 18 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 



18 – 23 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

19 – 24 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

20 – 25 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

25 – 30 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

26 – 31 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

01 – 06 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

02 – 07 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

03 – 08 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 

07 – 12 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

08 – 13 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

09 – 14 เมษายน 2563 21,999 5,000 17,999 

10 – 15 เมษายน 2563 22,999 5,000 18,999 

14 – 19 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 

17 – 22 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

21 – 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

22 – 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

23 – 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 

24 – 29 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 



28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 19,999 5,000 15,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 19,999 5,000 15,999 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

14 – 19 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

21 – 26 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 16,999 5,000 12,999 

28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 16,999 5,000 12,999 

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

02 – 07 มิถนุายน 2563 17,999 5,000 13,999 

03 – 08 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 



04 – 09 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

05 – 10 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

09 – 14 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

10 – 15 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

11 – 16 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

12 – 17 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

16 – 21 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

17 – 22 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

18 – 23 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

19 – 24 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

23 – 28 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

24 – 29 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

25 – 30 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

 
** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
(ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้) 

ส าหรบัเดก็อายุ 2-18 ปี จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท/ท่าน 
** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



• โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ  
กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 

เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.       ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการ
เดนิทาง    
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกั   รีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถาม
จากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร)   

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าครัง้

แรก) (ส าหรบัหนังสอื เดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรฐับาลจีนประกาศ

ยกเลกิวซี่าหน้าด่าน หรอืวซี่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรณุาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่าน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมดัจ า ส่วนนี้ภายในวนัที่ 
3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องเชค็ทีว่่างและท าจองเข้ามาใหม่อกีครัง้ กรณีที่
คณะเต็ม มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการให้สทิธิล์ูกค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั 
และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษิทัมทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง 
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนัด



สมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 
30 วนั ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆทนัที 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอื จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้  ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรบัเงนิค่าบริการคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มรีายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 
หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หน้าแรกของผู้เดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบ
อ านาจ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต้่องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายทีไ่ด้จ่ายจริงจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องจากการจดัเตรยีม การจดัการน าเที่ยว
ใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรือซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมผูี้เดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผูี้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) โดยทางบรษิทัจะแจง้ให้กบันักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง
ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที่จะให้บริการและ
ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์ทีลู่กค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้น
จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 



6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบั การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  
1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพร้อมคณะได ้จะต้องยื่น

ก่อน หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ตามจริง
ทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. การยื่นขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท
เรียบร้อยแล้ว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน แบบหมู่คณะ ส าหรบัผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รปูถ่ายจาก

มือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่
ต า่กว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่าย
มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  
 
 
 



 
2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ี
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา
ถูกต้อง 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 



- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องมี หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบตัร ในกรณีท่ีผู้เดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าข้ึนจาก

ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบติัของ
ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

 
** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุป๊ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมืองนัน่

เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอื่นๆเพ่ิมเต่ิมกะทนัหนั ** 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัผู้เดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถือหนังสอืเดินทางราชการ  (หน้าปกสนี ้าเงนิเข้ม) หนังสอืเดินทางทูต (หน้าปกสแีดงสด) และต้องการเดินทางไป
พรอ้มคณะทวัรอ์นัมวีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัขิองเคาท์เตอร ์ เชค็อนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝัง่
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบความ
ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุ
ไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสอืเดนิ และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีไ่ม่ได้เกิดจาก
ความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า



ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้
ต้นทุนสูงขึน้ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วต้องมคีวามพร้อมในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตุที่เกี่ยวข้องกบัทางบรษิัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือ
จะต้องช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษิัททีไ่ดร้บัการรบัรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบั
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

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

  


