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วนัเดินทาง ราคาท่านละ พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที ่

12 - 17 เมษายน 2566 29,900.- บาท 10 Oct 2023 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 4,500.- บาท/ท่าน 
 
 

วันแรก  12/4 กรุงเทพฯ-ดอนเมือง-คุนหมิง-วัดหยวนทง-ต้าลี ่ 



  

05.30 น.         คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมี
เจา้หน้าท่ีของทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและช่วยท่านจดัการดา้นเอกสาร และสัมภาระในการการ
เดินทางจนเป็นท่ีเรียบร้อย 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD582 
11.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย... 

น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี 

วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ท่ีอาคาร
ต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา  
ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่
เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากขึ้นเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูก
สร้างเป็นวดัในเวลาต่อมาวดัหยวนทงเคยถูกท าลายในสมยัราชวงศ์หมิง และไดรั้บการซ่อมแซมในสมยั
ราชวงศ์ชิง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองท่ีท่านนายก
เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทย – จีน นบัเป็น
พระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองตา้ล่ี โดยรถบสัปรับอากาศ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เขต
ปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉาง
ซานท่ีระดบั 1,975 เมตร  ตา้หล่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรน่านเจา้ ซ่ึงเป็นอาณาจกัรของชาวไป๋ 
ในราวศตวรรษท่ี 8-9 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี DALI ZHUANG  HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

 
 

วันที่สอง 13/4 ต้าหลี–่เมืองโบราณต้าหลี–่วัดเจ้าแม่กวนอมิ–หมู่บ้านซีโจว-จงเตีย้น-เมืองโบราณแชงกรีล่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี ่สร้างขึ้นเม่ือกวา่ 1,000 ปีก่อน สัมผสับรรยากาศอนัสงบเงียบ
ของ เมืองไท่เหอ สองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบา้นโบราณปลูกสร้างไวอ้ย่างกระจดักระจาย มีถนนสาย
เก่าแก่ท่ีตดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึงซ่ึงทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ท่ีเจริญคึกคกั ตามสองขา้ง



  

ถนนเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ มีพ่อคา้ชาวชนชาติไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าชนชาติก าลงัคา้ขายส้ินคา้พื้นเมืองต่างๆ 
เช่น หินอ่อนตา้หล่ี ผา้พื้นเมืองและเคร่ืองเงิน เป็นตน้ 
จากนั้นน าท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยมยอดและมีช่ือเสียงของเมือง
ตา้หล่ี จากต านานโบราณเล่าขานกนัว่าในสมยัราชวงศถ์งั เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงร่างเป็นหญิงชราอายกุว่ า 
80 ปี แบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั ยืนกีดขวางทางทหารไม่ให้เดินทางเขา้มาตีเมืองได ้เม่ือทหารของฝ่าย
ศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ต่หญิงชรายงัแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลงัมากมายยากจะ
ต่อสู้ จึงไม่ได้ท าการเขา้โจมตีเมืองและถอยทพักลบัไป ชาวเมืองตา้หล่ีจึงร่วมใจกันสร้างวดัน้ีขึ้นเพื่อ
สักการะและร าลึกถึงพระคุณของเจา้แม่กวนอิมและกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ีอีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านซีโจวหรือหมู่บ้านชาวไป๋ ชนพื้นเมืองท่ีส าคญัของเมือง ชมการแสดงของชน
ชาติป๋ายพร้อมชิมชาสามแกว้ เพื่อร าลึกถึงวิถีชีวิตและการเกิดมาเป็นมนุษยข์องตนเอง ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์
ของชนชาวไป๋ ท่ีหาดูไดย้าก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจงเตีย้น โดยใช้เส้นทางด่วนวิ่งตรงเข้าเมือง  
จง เ ต้ียน ใช้ เวลา เ ดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง  สู่  เ มืองจงเตี้ยน “  แชงกรี ล่า  ”    ซ่ึ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และ
อาณาจกัรหย ีของเมืองหนิงหลาง    สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่  “ ดินแดนแห่งความฝัน ” 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชน
เมืองโบราณทิเบตซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ของคนพื้นเมืองและร้านขายสินคา้ท่ีระลึกมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพกั GRACE  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
    

 
 

 
 

 
 



  

วันที่สาม 14/4 จงเตีย้น–วัดลามะซงจ้านหลงิ–ช่องแคบเสือกระโจน-ลีเ่จียง–สระมังกรด า–เมืองโบราณลีเ่จี่ยง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายุเก่าแก่
กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 มีโบราณวตัถุมากมาย 
รวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด.... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี... 
ระหว่างทางน าท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาเสือกระโจนตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านของแม่น ้ าทั้งสาม
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑลยูนาน หุบเขาเสือกระโจนเป็นหุบเขาท่ีลึกและมีความหวาดเสียว
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เกิดจากการซัดเซาะของแม่น ้ า จินซาเจียง ท าให้เกิดเป็นช่องแคบท่ีมีความยาว 16 
กิโลเมตร และมีความสูง 3,000 กวา่เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีผูม้าเยอืนแชงการีล่าไม่ควรพลาดชม… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองดา้นเหนือเล่ากนัวา่
เม่ือหลายร้อยปีก่อนท่ีนัน่ยงัเป็นบ่อน ้ าธรรมดา อยูม่าวนัหน่ึงชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ขึ้นมาจากบ่อน ้ าแห่ง
นั้น ชาวนาซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยู่แลว้ จึงตั้งช่ือบ่อน ้ านัน่ว่า บ่อน ้ ามงักรด า ปัจจุบนัไดป้รับปรุงให้เป็น
สวนสาธารณะท่ีสวยงาม จดัสร้างสะพาน ศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีน สองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึ้นเตม็ มีเน้ือท่ี
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมี้การจดัแบ่งส่วนอยา่งเหมาะสม เป็นบ่อน ้าใน และบ่อน ้านอก มีสะพานหิน
อ่อนกั้น น ้ าในบ่อผุดขึ้นมาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตาน ้ า น ้ าใสจนมองเห็นกน้บ่อท่ีมีสาหร่ายได้อย่าง
ชดัเจน....จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณลีเ่จียง หรือ เมืองโบราณตา้เหยยีนเจ้ิง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสร้างขึ้นมาใน
สมยัตน้ราชวงศถ์งั มีประวติัยาวนานกว่า 800 ปี ตวัเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้ านอ้ยใหญ่ 
ท่ีไหลมาจากสระมงักรด า รูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีน ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์ 
อาทิ เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน ้ าท่ีไหลผ่านเมือง
แห่งน้ี ดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมือง โบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก
โดยองคก์ารยเูนสโก นอกจากน้ียามค ่าคืนก็มีการประดบั ไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพกั FENG HUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

 
 

วันทีส่ี่ 15/4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–โชว์ IMPRESSION LIJIANG- อุทยานน ้าหยก -ต้าหลี ่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็น
ภูเขาสูงท่ีตั้งตระหง่าน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) 



  

ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ท่ีความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหท้่านไดส้ัมผสัความหนาวเยน็
และยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี  

  ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก “จาง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิต   
ให้ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต 
แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาวเผา่ต่างๆของเมืองล่ีเจียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***โปรดทราบ โชว์นีแ้สดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้

จัดรับผิดชอบเพยีงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ*** 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าหยก ซ่ึงมีตาน ้ าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน ้ าท่ีซึมมาจากการละลาย

ของน ้าแขง็บนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติ.... 
  น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  พกัท่ี FEI LONG  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

 
 



  

วันที่ห้า 16/4 ต้าหลี ่- คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-สวนน ้าตก “Kunming Waterfall Park” 

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยรถบสัปรับอากาศ ใหท้่านชมทิวทศัน์ตลอด 2 ขา้งทาง 
               ถึงเมืองคุนหมิง 

 น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ 
อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหย่อน
ใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบ
จีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ 
เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนห
มิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนน ้าตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่ง
น้ีเปิดให้ใช้บริการเม่ือปีท่ีแลว้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของ
ชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาสร้างกว่า 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน ้ าตกและทะเลสาบอีก 2 
แห่ง ท่ีสร้างขึ้นดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่งน ้ าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกว่า 400 เมตรและมีความสูง
ถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน ้าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัของเอเชียเลยก็วา่ได ้  

 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัที่ VIENNA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั  

วันที่หก 17/4 คุนหมิง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD583 
 (บริการอาหารเซ็ตบนเคร่ืองบิน) 
13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ.พร้อมดว้ยความประทบัใจ... 
 
******************************************************************************************** 
 



  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเฉพาะส่วนท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามท่ีสายการบินก าหนด 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพ๊อกเก๊ต
ไวไฟ ฯลฯ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
7. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 
เง่ือนไขการจอง และยกเลิกทัวร์   
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หาก
ท่านยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทาง
ใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่
สามารถคืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าส าหรับผูท่ี้มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสายการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ 
หรือเงินมดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย 
หรือความล่าชา้  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการทวัร์น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัท่ีนัง่จากสายการ
บิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



  

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
9. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมร้านจ าหน่ายสินคา้
พื้นเมืองตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผา้ไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและสร้างรายไดใ้ห้ทอ้งถ่ินขององคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน  เพราะการเขา้ชมร้านคา้เหล่าน้ีจะไดรั้บการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายบางส่วนจากองคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีผลท าใหค้่าทวัร์ท่ีท่านจ่ายถูกลง  ดงันั้นหากท่านไม่เขา้ชมร้านใดร้าน
หน่ึง หรือทั้งหมดยอ่มส่งผลใหค้่าทวัร์แพงขึ้นเน่ืองทางทวัร์ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดการเขา้ชมร้านคา้ฯ   ซ่ึง
ทางบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัร์เพิ่มจากท่าน    
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ 
พร้อมขอค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าจีน 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริงท่ีมีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่
ช ารุด 
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (รูปถ่ายหา้มใส่เส้ือสีขาว, หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มใส่เคร่ืองประดบั) 
3.แบบกรอกขอ้มูลวีซ่า 
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งขอยื่นวีซ่าท่ีสถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตวัแทนท่ีไดรั้บการมอบหมายจาก
สถานฑูตจีนเท่านั้น  
5. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยืน่วีซ่า 
6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยืน่วีซ่าจีนแทนผูเ้ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว (เล่มเหลือง) ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
7. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2 อาทิตย ์
 

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  



  

- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทาง
จนถึงวนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกว่า 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 
- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและ
รายละเอียดของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้
ครบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดู
รายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 

หมายเหตุ 
 เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ กรุณาส่ง
หนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดย
เจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางติดตวัไป
สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผิดเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่ช ารุด บริษทั
ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุาระบ ุเพื่อประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, 

ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 
ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 

จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 

 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 

กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 
 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 
 

 

 
ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  
สาขา : ถนนประชาอทิุศ 
เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


