
 

   

 

 

 

 
 

 

 



 

   

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – เมืองเสี่ยงยิน 

08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบินการ

บินไทย (Thai Airways) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้ง

เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  

10.55 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG612 (ใช

ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที) พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก

ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทานเดินทาง

สู เมืองเสี่ยงยิน เปนเมืองเล็กๆ อยูระหวางคุนหมิงกับตาหลี ่

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 

นําทานเขาสูที่พัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองตาหลี่ - เมืองเกาตาหลี่ – เจดียสามองค (ผานชม) – โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง – ชองเขาเสือกระโจน 

– วัดลามะชงจานหลิน (วัดโปตาลานอย) – เมืองเกาจงเตี้ยน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ (Dali) เมืองที่เกาแกและมีประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน ตั้งอยูบริเวณที่ราบ

ลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชังชาน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยูทางดานตะวันตกของเมือง มีการ

ยืนยันมาแลววาเมื่อสมัยกอนเมืองนี้เคยเปนดินแดนซึ่งเคยมีมนุษยที่มีอารยธรรมอาศัยอยูราวๆ 2,000 ปกอน 

เมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตหินออนหลากหลายชนิด ซึ่งนําไปใชในการกอสรางและประดับ

ตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศนของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม นําคณะเดินชม เมือง

เกาตาหลี่ (Dali Ancient Town) ที่สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แต

เมืองโบราณแหงนี้ก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ ทานจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือที่มี

สถาปตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกที่มีบานโบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจัด

กระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัดผานตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ไดกลายเปนถนนยานการคาที่คึกคัก 

สองขางถนนเต็มไปดวยรานคาตางๆ มีพอคาชาวไปที่แตงชุดประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ เชน หิน

ออนตาหลี่ ผาพื้นเมืองและเครื่องเงิน หรืออาหารทองถิ่นตางๆ  

 



 

   

 

 
 

ระหวางทางทานจะไดผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) ซึ่งเปนสัญลักษณแหงเมือง

ตาหลี่ ตั้งตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื่อวาเจดียทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจาก

เหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1925 บานเรื่อนตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย ยกเวนเจดียสามองคนี้ที่ไมได

รับความเสียหายใดๆเลย ซึ่งเจดียสามองคจะอยูหางไปทางเหนือของเมืองเกาตาหลี่ประมาณหนึ่งกิโลเมตร 

โดยเจดียทั้งสามกอสรางดวยอิฐ องคใหญที่สุดและเปนองคประธาน 16 ชั้นอยูตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 

69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสรางอาณาจักรตาหลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปที่ผานมา สวนเจดียอีกสององค สราง

ในสมัยราชวงศซอง  

 



 

   

 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ลา (Shagri-La) ซึง่อยูทางทิศตะวันออกเฉียง 

เหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิง

หลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของปาไม, ทุงหญา, ภูเขา, 

ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงนี้จึงไดชื่อวา “ 

ดินแดนแหงความฝน ” ระหวางทางแวะชม โคงแรกของแมน้ําแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) ซึ่งเกิด

จากแมน้ําจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลว

หักเสนทางโคง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแมน้ําอีกสายหนึ่งกลายเปนแมน้ํา

แยงซีเกียง 

 



 

   

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

บาย จากนั้นนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปงจอรจ’’ ซึ่งเปนชองแคบชวงแมน้ํา

แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) เปนชองแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สุด

ประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีความแคบมาก จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไป

ยังฝงตรงขามได จึงเปนที่มาของชื่อชองแคบเสือกระโจน ซึ่งที่ตรงนี้ทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกใน

ดานที่สูงที่สุดดวย  

 



 

   

 

 
 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) ระหวางทางทานจะไดพบกับทองทุงกวาง

แหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาวทิเบต ที่อยูบนความสูง 3,350 เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล เปนจุดทีเจาหนาที่จีนสันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค หรือ แชงกรีลา ที่กลาวไวในหนังสือ 

“ขอบฟาที่เลือนหาย’’ The Lost Horizon  นําทานชม วัดซงจานหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุ

เกาแกกวา 300 ป และมีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยทะไลลามะองคที่ 5 ในป พ.ศ. 

2222 ใชเวลากอสราง 18 ป จึงแลวเสร็จโดยจักรพรรดิแหงราชวงศชิง วัดจานหลินซื่อมีรูปแบบคลาย

พระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวทิเบต วัดจานหลินซื่อนี้ถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ทานจะ

ไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตนอย 

 



 

   

 

 
 

จากนั้นใหอิสระทานไดเดินเที่ยวในเขต เมืองเกาจงเตี้ยน (Zhongdian Old Town) เพลิดเพลินชอปปง

ถนนคนเดินลัดเลาะเขาซอยเล็กซอยนอย ชมบานเรือนกอสรางแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต 

เชน หมวกคาวบอย แสหางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟา เหลือง แดงแบบทิเบต 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สาม หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (ราคาทัวรนี้รวมกระเชา) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดํา – เมืองเกาลี่เจียง 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู ภูเขาซื่อคา (Shika Snow Mountain) เพื่อโดยสารกระเชาไฟฟาขึ้นไปยัง หุบเขา

พระจันทรสีน้ําเงิน (The Valley of Blue moon) เปนสถานที่ที่ถือไดวามีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งป 

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแชงกรี-ลา โดยเชื่อกันวาเปนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์แหงเมืองลี่เจียง ที่หุบเขาแหงนี้มี

ความสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 4,500 เมตร ประกอบไปดวย 13 เขาเรียงกันหากมองดูแลวจะมี

ลักษณะคลายคลึงกับมังกร ซึ่งสถานที่แหงนี้ถือไดวาเปนสถานที่ที่มีทัศนียภาะที่งดงามเปนอยางยิ่งและถือ

วาไมควรพลาด จนไดรับการขนานามวา “หนึ่งสวรรคบนดิน”  นําทุกทานสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็น

และความยิ่งใหญอลังกาลของที่แหงนี้ บริเวณรอบๆเขามีตนฉําฉายูนนานที่มีอายุราวๆกวาพันป ซึ่งหากมองดู

แลวจะมีลักษณะคลายคลึงกับมงักรที่นอนอยูบนกอนเมฆ 

 



 

   

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 

บาย จากนั่นนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูทามกลางขุนเขาทางตอน

เหนือของตาลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 800 ป บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ลี่เจียงเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผานาซี ที่อพยพมาจากทิเบต 

ซึ่งมีความนาสนใจตรงที่เผานาซีเปนเผาที่หญิงเปนใหญ นําทานชม สระน้ํามังกรดํา (Black Dragon Pool) 

อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียกวา สวนยูวฉวน ตั้งอยูในตัวเมืองลี่เจียง หางจากตัวเมืองเกาลี่เจียงไป

ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 สมัย

ราชวงศชิง(แมนจู) สระน้ํามังกรดํามีจุดเดนที่ความใสของน้ําที่ใสราวกับมรกต สะทอนภาพทิวทัศนของ

เทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอยางชัดเจน วากันวาทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระ

มังกรดําเปนหนึ่งในทิวทัศนที่งดงามท่ีสุดของจีน 

 



 

   

 

 
 

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมืองโบราณตาเอี้ยนเจิ้น เมือง

เกาแกอายุกวา 800 ป ซึ่งภายในเมืองเกานั้นงดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชม

ไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค 

บานเรือนสวนใหญถูกปรับเปลี่ยนใหกลายมาเปนรานคาขายของมากมาย  

 



 

   

 

 
 

นําทุกทานอิสระชอปปงสินคาพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองตางๆ ใหทุกทานไดสัมผัสการชอปปงที่แตกตาง 

เปรียบเสมือนพาทุกทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน  

 



 

   

 

 
 

ซึ่งยานเมืองเกานี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยูมากมาย จนไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหง

ตะวันออก" และยังเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย 

 



 

   

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้ปลาแซลมอน (7) 

นําทานเขาสูที่พัก... Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไป-กลับ) – โชวจางอี้โหมว (ราคาทัวรนี้รวมตั๋วชมโชว) – 

อุทยานน้ําหยก – เมืองเสี่ยงยิน 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ขึ้นสูจุดชมวิวบน

ยอดเขาที่ความสูงกวา 3,356 เมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนและ

ธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางที่ขึ้นยอดเขา ทานจะไดชื่นชมและดื่มด่ํากับความหนาว

เย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงนี้ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง มีเทือกเขา

ทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดป ทิว

เขาแหงนี้ประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย ธารน้ํา แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงนี้เมื่อ



 

   

 

มองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาว 

ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา คลายมังกรขาวบนฟากฟา  

 

 
 

ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟา อันเนื่องมาจาก อาทิเชน สภาพแวดลอม 

สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง 

ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุงหญาหวินซันผงแทน นําทานโดยสารกระเชา

ไฟฟาสู ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) เปนทุงหญาที่มีความสูงประมาณ 3,205 

เมตร รายลอมไปดวยตนสน โดยมีฉากหลังเปนภูเขาหิมะมังกรหยก นําทุกทานอิสระตามอัธยาศัย 

เที่ยวชมธรรมชาติ ถายรูปเปนที่ระลึกกับความสวยงามที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาด  

 



 

   

 

 
  

จากนั้นทําทานชม โชวจางอี้โหมว (Impression Lijiang) ซึ่งกํากับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูกํากับชาว

จีนที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจงขึ้นมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร 

เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ไดใชนักแสดงซึ่งเปน

ชาวบานกวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตงกายแบบสวยงามอลังการ 

ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเปนการเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองลี่

เจียง ถือวาเปนการแสดงโชวกลางแจงที่ยิ่งใหญตระการตาเปนอยางยิ่ง 

 



 

   

 

 
 

   

ในกรณีที่ มีการประกาศปดใหบริการชมโชวจางอี้ โหมว อัน เนื่องมาจาก อาทิ เชน 

สภาพแวดลอม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปจะมีการปดบํารุง

ซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นําทาน ชมโชว Echoes of 

Shangri La แทน 

 

   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (9) 

บาย นําทุกทานสู อุทยานน้ําหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในลี่เจียง เปนหัวใจ

ทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม ประกอบไปดวยประตูสวรรค มีรูป

ปนแกะสลักดวยไม  ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 

ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออกถ้ํา ชั้นที่สองชื่อมังกรเลนน้ํา ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา ซึ่ง

เปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่

เหมาะแกการเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอนทั้ง

สีดําและสีทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 

 



 

   

 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเสี่ยงยิน เปนเมืองเล็กๆ อยูระหวางคุนหมิงกับตาหลี่  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (10) 

 นําทานเขาสูที่พัก... Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  

  

วันที่หา เมืองคุนหมิง – รานบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู – รานหยก 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (11) 

นําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (Kunming) เมืองที่ไดถูกขนานนามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” เพราะมี

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดป ฤดูหนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศา

เซลเซียส คุนหมิงเปนเมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล จากนั้นนําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ให

ทานไดเลือกซ้ือครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 

และแมลงกัดตอย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (12) 



 

   

 

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญมีอายุราวๆ

หลายรอยป ที่แหงนี้สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมแบบจีนในสมัยกอน  

 

 
 

ซึ่งทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยกอน นําทุกทาน

อิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปงมากมาย อาทิเชน อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินคาอื่นๆอีกมากมาย 

 



 

   

 

 
 

จากนั่นนําทานสู รานหยก (Jade Shop) หยกเปนอัญมณีที่มีคา มีราคาสูง และไดรับความนิยมมากใน

ประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันวา หยกเปนเครื่องประดับนําโชค ผูใดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข 

มีความเจริญรุงเรื่องอยางนาอัศจรรย ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมน ูสุกี้เห็ดไกดํา (13) 

  นําทานเขาสูที่พัก... Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่หก รานชา –วัดหยวนทง – รานผาไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (14) 

นําทานชิมชาที่ รานใบชา (Tea Shop) ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนนาน ชม

การสาธิตขั้นตอนการชงชาผูเออร ใบชาที่ไดชื่อวาเปนใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม นําทานเดินทางสู วัด

หยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ่งถือไดวาเปนวัดที่ใหญม่ีสุด อีกทั้งยังถือไดวาเปนวัดที่เกาแกที่สุดใน

มณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ป วัดแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง นําทานเดินเยี่ยมชม



 

   

 

ภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปดวยสระน้ําขนาดใหญสีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยมพรอมกับ

สะพานเชื่อมซึ่งทานสามารถเดินขามไปเยี่ยมชมไดอีกดวย  

 

 
 

และวัดแหงนี้ทางดานหลังของวัดจะเปนอาคารสรางใหม ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจําลอง 

ซึ่งไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นําทานชมผลิตภัณฑที่ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของ

ประเทศของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยอาหารกวางตุง (15) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

15.20 น. บินลัดฟาสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG613 (ใช

ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาท)ี พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

 



 

   

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

16 – 21 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

17 – 22 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

06 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

13 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

20 – 25 มิถุนายน 2562 20,999 20,999 4,999 16,999 

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 20,999 20,999 4,999 16,999 

04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999 

11 – 16 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

18 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

25 – 30 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

01 – 06 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

07 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

08 – 13 สิงหาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

15 – 20 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

22 – 27 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

05 – 10 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

19 – 24 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

11 – 16 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 



 

   

 

12 – 17 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

17 – 22 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

18 – 23 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

19 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

25 – 30 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

26 – 31 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

07 – 12 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

08 – 13 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

14 – 19 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

21 – 26 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999 

05 – 10 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

06 – 11 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999 

07 – 12 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

19 – 24 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999 

26 – 31 ธันวาคม 2562 25,999 25,999 7,999 20,999 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 29,999 9,999 24,999 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62 29,999 29,999 9,999 24,999 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 



 

   

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว, 

รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพ้ืนเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัท

ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยู

กับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขาราน

รัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน

การใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวี

ซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 



 

   

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอน

เวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการ

จองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให

ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยว

สละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง 

ศุกร เวลา 09.00 น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามใน

เอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 



 

   

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงนิคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

ทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพื่อใหคณะได

ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท

กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน

หนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย

คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 

 

 

 



 

   

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน 

คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไม

สามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 

3 เดือน  

 



 

   

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่

ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถยื่นวีซากรุป

หรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล                   2. อัฟกานิสถาน          3. ปากีสถาน           4. อุซเบกิสถาน          5. ทาจิกิสขาน               

6. เติรกเมนิสถาน            7. อิหราน                  8. อิรัก                  9. ตุรกี                  10. อียิปต                   

 11. ซาอุดิอาระเบีย        12. ซีเรีย                   13. เลบานอน           14. จอรแดน            15. อินเดีย              

16. ศรีลังกา                17. ลิเบีย                      18. ซูดาน            19. แอลจีเรีย             20. ไนจีเรีย                  

21. คาซัคสถาน     22. รัฐปาเลสไตน 

 



 

   

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะ

ทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขาออก 

และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ 

และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวา

บางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน 

และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน

ของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน 

คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 



 

   

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก

คูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่

กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทาน

ไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น

ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด

เหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


