
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON 

 ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก 
 ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองโบราณจงเตี้ยน 

 ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ช่ือว่า พระราชวังโปตะลาน้อย 
 ขึ้นกระเช้าชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม 



 ชม สระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก 
 ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก 
 ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก 
 เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด 

 พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!! 

 ลงร้านรัฐบาล 1 ร้านเท่านั้น ++++ ร้านแช่เท้าบัวหิมะ++++ 

 ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คุนหมิง)-HOTEL  

( 8L802: 20.55-00.20 ) 

   Hang Li Hotel 

4* Stars or Similar 

2 
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณ

ต้าหล่ี - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 

   Tong Xin Tang 

4* Stars or Similar 

3 
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทาง ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซี

เกียง - ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า 

   Grace Hotel 

4* Stars or Similar 

4 

หุบเขาพระจันทรีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิง 

(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง 

   Feng Huang Yang 

Sheng Hotel 

4* Stars or Similar 

5 
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) อุทยาน

น้ำหยก - เมืองฉูฉง 
  

 
 Yu Hua Hotel 

4* Stars or Similar 

6 
เข้าร้านแช่เท้าบัวหิมะ - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ  

KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45) 

    

การนัต ี
10 คนออก
เดนิทาง !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ

ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง และขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง

ได้ อันเนื่องมาจาก หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การ

ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุม

ของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป 

ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย 

18.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สาย

การบิน LUCKY AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและช่วยท่านจัดการด้านเอกสาร และ

สัมภาระในการการเดินทางจนเป็นที่เรียบร้อย 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L802  

00.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้

สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผล”ิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 เวลาที่จีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่าน เพื่อให้ตรงตามเวลานัดหมาย 

  จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

ที่พัก  Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองคุนหมิง) 

 

วันที่ 2 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - เมืองต้าหล่ี - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuantong Temple) วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง 
สร้างมาตั ้งแต ่สม ัยราชวงศ์ถ ังม ีอาย ุยาวนาน

ประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้ว
จะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการ
สร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา 
แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะ
อยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมา
ก่อน วัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัด
ในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋
ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง 

วัดหยวนทง เป็นวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย 
สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าป ี



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu 

Ancient City) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้
เป็นแหล่งการค้า แหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง 
ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศ
ทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบ
เม ืองโบราณ  ท ีสร ้างข ึ ้นมาเพ ื ่อ เป ็นการอน ุร ักษ ์
สถาปัตยกรรมของร้านค้าขายของแบบจีนในสมัยก่อน 
ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์ สร้างเป็นเจดีย์แบบธิ
เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหาร นำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ (Ancient Town of Dali) สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่
เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1000 ปี มีกำแพงเมืองที่
สวยงาม บนกำแพงยังมีหอซึ่งมี ป้ายหินแกะสลักคำว่า "ต้าหลี่" หากท่านมาถึงจุดนี้ เสมือนว่า ท่านได้มาถึง
อาณาจักรน่านเจ้าแล้ว ภายในเมืองโบราณยังมีสินค้าพื้นเมืองให้ท่านได้ซื้อหา เพื่อเป็นของฝากได้อย่างจุใจ 

ผ่านชม ด่านเจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี ่ท ี ่โดดเด่นงดงามอยู ่ร ิมทะเลสาบเอ๋อไห  ่

ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก  Tong Xin Tang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองต้าหลี่) 

 

วันที่ 3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแช

งกรีล่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมี

พรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี ่เจียง 
และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้
จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทาง 
นำท่านแวะชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหล
ลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ ่งเป็นที ่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซ”ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางสู่ หู่เที่ยวเสีย หรือ ช่องแคบเสือกระโจน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นร่องน้ำเชี่ยวในหุบ
เขาที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้ จุดแคบที่สุดวัด
ได้ 30 เมตร และเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก คือประมาณ 3,900 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้
สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ "ช่องแคบเสือกระโจน" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาว
ทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึก

มากมาย 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก  Grace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองแชงกรีล่า) 
 

วันที่ 4 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี)่ - เมืองลี่เจียง – สระมังกร

ดำ - เมืองโบราณลี่เจียง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน (Ganden 

Sumtseling Monastery)  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดซงจ้านหลินเป็น
วัดลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล ยูนานทางภาคตะวันตก
เฉียงใต้ของจีน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง อยู่ห่างจากตัว
เมืองแชการีล่า 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 เป็น
วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษา
อยู ่กว่า 700 รูป องค์ดาไลลามะที ่ห้าของทิเบตเป็นผู ้
เลือกสรรสถานที่สร้างวัดแห่งนี้หลังกราบทูลจักรพรรดิ คังซีแห่งราชวงศ์ ชิง และจักรพรรดิ คังซีได้พระราชทาน
นามว่า กุยฮว่าซื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชิงเขา เพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley 

of Blue Moon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งบรเิวณทั้งเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี ซึ่งจะออกดอก
หลากสีสัน ทั้งขาว ชมพู ชมพูเข้ม ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงาม เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม บริเวณตอนกลาง
ของหุบเขาท่านจะได้พบกับความงามของทุ่งหญ้า ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรี ที่ออกหาอาหารและเล็ม
หญ้า เดือนกันยายน - เมษายน หุบเขานี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึง
ยอดเขา ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้
ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ…สุกี้ปลาแซลมอน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี ่เจียง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก 
พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี (Naxi) ที่อพยพมา
จากทิเบต นำท่านชม สระมังกรดำ (Heillongtan, Black 

Dragon Pool) หร ือ  เฮยหลงถ ัน  (ใช ้ เวลาเด ินทาง
ประมาณ 45 นาที) อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียก
กันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมือง
เก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทาง
ยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้าง
ขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือ ความใสของ
น้ำที่ใสราวกับมรกต สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขาน
ต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวน
นั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากัน
ว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน 

นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง (Ancient Town of Lijiang) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองเก่ากว่า 
800 ปี ที ่ม ีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆ ของ
จีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวห
น่าซี หรือนาซี มาตั ้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี ้ยัง
ได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" 

และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่
เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็น

อย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้ง



หินเก่าแก ่ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ ตลาด
สี่เหล่ียม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

ที่พัก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองลี่เจียง) 

 

วันที่ 5 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่สง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

นำท่านสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรือ อวี ้หลงเซี ่ยซาน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.)  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะ
ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแหง่นี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่า
ซี ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดู
ราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกร
หยก นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่า
ระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอด
เขา ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกทั้งภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ยังเป็นที่มาของตำนาน ชน
เผ่าน่าซี ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบแถบนี้มานานนับพันปี ทิวเขาแห่งนี้มีพัมธุ์พืชปกคลุมอย่างหนาแน่น ช่วงฤดูใบไม้
ผลิ ดอกไม้ป่าจะผลิบานมีสีสันตระการตา ผู้คนจะพากันต้อนสัตว์เลี้ยง พวก แพะ แกะ และจามรีเพื่ออกมากิน
หญ้า (ราคาทัวร์รวมกระเช้าไป-กลับแล้ว) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

นำท่านสู่ อุทยานน้ำหยก (Jade Water Village) หรือ หมู่บ้านน้ำหยก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก ด้านทิศเหนือของเมืองลี่
เจียงห่างจากตัวเมืองลี ่เจียง 15 กิโลเมตร เป็นหมู ่บ้าน
พื้นเมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามตามหลัก ฮวงจุ้ย 
(ด้านหน้ามีน้ำ ด้านหลังมีภูเขา) น้ำที่นี ่จะเป็นน้ำใสที่มีสี
เขียวคล้ายหยก จนเป็นที่มาของหมู่บ้านน้ำหยก น้ำที่ไหลมา



ที่หมู่บ้านนั้นมีที่กำเนิดมาจากน้ำผุบนภูเขาใต้ต้นไม้ยักษ์อายุกว่าพันปี สองต้น ปัจจุบันหมู่บ้านน้ำหยกได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4 A ของจีน 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉู่สง (Chuxiong) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลักของเขตปกครอง

ตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทาง
เหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปเมืองฉู่สง 164 กิโลเมตร และ จากเมืองฉู่สงไปเมืองต้าลี่ 260 กิโลเมตร ซึ่ง
เมืองฉู่สงเป็นเมืองทางผ่านจากคุนหมิง ไปยังเมืองต้าลี่ เมืองลี่เจียง และแชงกรีล่า 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ…สุกี้เห็ด 

ที่พัก  Yu Hua Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองฉู่สง) 

 
วันที่ 6 ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) สู่ ร้านนวดเท้า เพื่อ

สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ให้ท่านได้แช่เท้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง 

หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ

ประจำบ้าน 

จากนั้นนำท่านสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง

ที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทอง
และซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จน
เป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุ
ร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้า
แห ่งน ี ้ เป ็นแหล ่งเส ื ้อผ ้าแบรนด ์ เนมท ั ้ งของจ ีนและ
ต่างประเทศ ที่ประตูม้าทองไก่หยกรวมทั้งเครื ่องประดับ 
ประตูม้าทองไก่หยกมีอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่มและประตูม้าทองไก่หยกมีร้านอาหารพื้นเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L801 

19.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 



 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

ท่านละ 200 หยวน/ทริป  (ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต.ุ.. การจำหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่ง
ไว้ หรือจำนวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจำหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือ
คืนสินค้าแทนไกด์ท้องถิ่นในทุกกรณี 
 
เงื่อนไขและราคา สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครั้ง 

(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 

 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 

ท่าน 
เด็กอายุ 2-18 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

9 – 14 ตุลาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 

16 - 21 ตุลาคม 2562 21,999.- 22,999.- 4,500.- 
18 - 23 ตุลาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 

 
สําคัญ  กรุณาอ่านเงื-อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื-อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากชําระเงินแล้วทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื-อนไขแล้วและไม่สามารถ เปลี-ยนแปลงเงื-อนไขใดๆ ได้ 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี5ยนหรืองดไปบาง 
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื5องมาจากได้รับทราบเงื5อนไขก่อนการเดินทางแล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิNเริ5มและจบการให้บริการ ที5 สนามบินต้นทางขาไป เท่านัOน  
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตัOวเครื-องบิน หรือยานพาหนะ

อื-น ๆ เพื-อใช้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนื-องจากเป็น

ค่าใช้จ่ายที-นอกเหนือจากโปรแกรม 

 

อันเนื-องมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน

หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทัTงนีTจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 
	



23 – 28 ตุลาคม 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

6 - 11 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
7 - 12 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
13 - 18 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
20 - 25 พฤศจิกายน 2562 20,999.- 20,999.- 4,500.- 
21 - 26 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
ü ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 
เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง ) 

ü ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ 
ü ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ 
ü ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ 
ü ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival ** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หาก
ยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันท ีไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่า
วีซ่าได้ทุกกรณ ีลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวี
ซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี** กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ü ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

ü กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

ý ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
ý ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
ý กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวม 200 หยวน หรือ 1,000 บาท ต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) ไม่รวมค่าของ

หัวหน้าทัวร์ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยให้ตามความพึงพอใจ 

ý ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่
จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัท
ทัวร์เท่านั้น 

 
เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน 



1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือ
เดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้าย
โปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 3 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,500 บาท 
(อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 

3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 
 
เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร ์  

1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้
สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืน
ค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณ ีแต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียคา่ใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม 
เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน 

3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได ้หรือเปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์ได ้การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร ์ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์
ให้ท่านได้ 

 
 
 
 
 
 
เอกสารในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ 

วีซ่ากรุ๊ป (ต้องเรียงแถวเข้าพร้อมกันทั้งกรุ๊ปตอนเข้า ตม. จีน) 



 
 
 
(ราคาใหม่ปรับใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 62  

เป็นต้นไป ประกาศจากสถานทูตจีน) 

 

วีซ่าเดียวแบบปกติ 4 วันทำการไม่นับรวมเสาร์ 
– อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตจีน เข้า – 
ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวิซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าวีซ่าเพิ่มเติมจากราคาทัวร์ วีซ่าเดียวท่านละ 1,950 บาท ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่น 
กรุณาสอบถามทางบริษัทฯ 
*ลูกค้าที่เคยไป อินเดีย/ ตุรก/ี ปากีสถาน หรือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ จะต้องเป็นวีซ่าเดี่ยว

เท่านั้น 

กรณีลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าเดี่ยว 1,950 บาท/ท่าน (ใช้เวลาในการย่ืนวีซ่า 15 วันทำการ) 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้  

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 



3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ 2-3 สัปดาห์ก่อนวัน
เดนิทาง 
 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระ
ไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้า
พื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
จากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อม
ส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียก
เก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่าน  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร ์หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอ
คำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  

• หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวัน
หมดอาย ุถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที 

• หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของ
ผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้าในเล่ม



หนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ลว้นถอืวา่เปน็
หนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  

หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามกำหนดได้  กรุณา
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า ออกประเทศให้เรียบร้อย โดย
เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง สำหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบินในวัน
เดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชำรุด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทำให้ท่านเดินทางไม่ได้ 
 
โปรแกรมทัวร์ดังกล่าว ลงร้านรัฐบาล 1 ร้านเท่านั้น !!! กรณีไม่ต้องการลงร้าน ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่ม ท่านละ 500 บาทค่ะ 

 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 

 


