
เมนูพเิศษ: สุกีเ้ห็ด/สุกีป้ลาแซลม่อน /อาหารจนีกวางตุ้ง 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - คุนหมงิ  - ต้าหลี ่- เมืองโบราณต้าหลี ่                 (/-L-D) 

05.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582 
12.00 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ท่ีสุด

เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ท าให้มีอากาศเย็นสบาย



ตลอดทั้งปี จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” (เวลาท่ีจีนเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใชเ้วลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนั
กวา่ 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มา
สถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937)และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองตา้หล่ีก็ถูกกุบไลข่านจกัรพรรดิชาวมอง
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทาง เมืองโบราณต้าหลี ่สร้างข้ึนมากวา่ 1000 ปีก่อน ถึงแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาชา้นานแต่ 
เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีค่อนขา้ง
สมบูรณ์อยา่งมาก นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวจะเห็น
ประตูเมืองทั้ งด้านใต้และด้านเหนือซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัตามสองฟากของ
ถนนสายเก่าแก่จะมีบา้นเรือนโบราณปลูกสร้าง
ไวอ้ยา่งกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตดัผา่น
ตวัเมืองโบราณแห่งน้ี  

พกัที ่    Z  MAX  HOTEL  หรือเทยีบเท่า  ระดับ 4 ดาว 
  

วนัทีส่อง ต้าหลี ่- ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วดัเจ้าแม่กวนอมิ   -  ลีเ่จียง - สระน า้มงักรด า - สาหร่ายเกลยีวทอง -  

เมืองโบราณลีเ่จียง                                                                  (B-L-D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

หลงัอาหารน าท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยูใ่นเขตเมืองตา้หล่ีในมณฑลยูนาน  จดัเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งน้ีมีรูปร่างคลา้ยรูปใบหูของมนุษย ์เลยไดช่ื้อว่าทะเลสาบ เอ๋อไห่ 
ถูกขนาบดว้ยภูเขา ชงัซาน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ
ท่ีอยู่คู่กบัทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต จากนั้นเดินทางสู่ 
วดัเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามต านาน
เล่าว่าเจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่
ไวข้า้งหลงั เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเขา้เมืองได ้
ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในราชวงศ์ถงั เป็นวดัท่ีมี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหน่ึง  จากนั้นเดินทางต่อสู่
เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวห
น่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  



เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 
หลังจากนั้นน าท่านเดินสู่ สระน ้ามังกรด า  น้ีมีท่ีมาจาก
ต านานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกาย
ใตน้ ้ าบา้ง ผุดข้ึนมาจากสระน ้ าบา้ง บรรยากาศภายในสวน
นั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน ้ าใสสะอาดสะทอ้นภาพ
ทิวทศัน์ ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ย่างชดัเจน วา่กนั
ว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ
สระมังกรด าเป็น หน่ึงในทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน

จากนั้นน าท่านชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น ้ า ล ้ าคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมี
สารอาหารอยูน่บัไม่ถว้น อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหนา้ 
จ า ก  นั้ น น า ท่ า น เ ท่ี ย ว ช ม ค ว า ม ง า ม ข อ ง                                  
เมืองโบราณลี่เจียง  ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมี
ประวติัยาวนานมากวา่ 800 ปี  ซ่ึงยงัคงความงามในอดีต
ไวอ้ย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้
หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน ้าท่ีไหล
ผ่านเมืองแห่งน้ี ด้วยความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมือง
โบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของ
โลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศเม่ือ ค.ศ.1987 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที่     GUAN GUANG  HOTEL หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม ภูเขาหิมะมงักรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อทุยานน า้หยก  -ร้านใบชา -  ต้าหลี่

(B /L/D)                                                                                           

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก น าท่านเปล่ียนนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบั

ความ สูง 3,356 เมตร น าท่านนัง่กระเช้าใหญ่ ข้ึนสู่
ภู เ ข า หิ ม ะมัง กรหยก  สู่ จุ ดชมวิ ว สู ง สุ ด จ าก
ระดบัน ้ าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสั
หิมะท่ีปกคลุมอยู่ตลอดทั้ งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชม
ทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุด และสวยงาม
ท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ี
เม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ คล้าย
มงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึง



ไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยกให้ท่านไดช่ื้นชมและด่ืมด ่ากบั ความหนาวเยน็ของธรรมชาติ ชมโชว ์การแสดง
ชุดน้ีมี ช่ือวา่  IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหน่ึงผลงานโบวแ์ดงของผูก้  ากบัมือทอง จางอีโ้หมว ซ่ึงเป็น
ผลงานช้ินท่ีสองต่อจากผลงานช้ินแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความส าเร็จเวที
การแสดงถูกสร้างข้ึนบริเวณใกลก้บัภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบัน ้ าทะเล 3,100 เมตร โดยใชว้ิวจริงของ
ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคน้ีจะเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียว
โยงกบัภูเขาหิมะมงักรหยก อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองล่ีเจียง ใช้ทีมนกัแสดงชน
กลุ่มนอ้ยพื้นเมืองกวา่ 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดน้ีใช้
ทุนสร้างกวา่ 250 ลา้นหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานท่ีจริงสุดอลงัการอีกชุดหน่ึงท่ีผูไ้ปเยอืนเมืองล่ีเจียงไม่
ควรพลาด  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าหยก (Jade 
Dragon Village) ตั้งอยูริ่มสายธารน ้ าบริสุทธ์ิท่ีไหลริน
ลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มงักรหยก 
ซ่ึงเป็นตน้ชีวิตของชาวน่าซีท่ีอาศยัอยู่ในล่ีเจียง ซ่ึงใน
อุทยานน ้ าหยกน้ีจะมี บ่อน ้ าผุดศักด์ิสิทธิ ซ่ึงเป็นท่ี
เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู่ ดว้ยกนักบั รูปสักการะ
ของเทพเจ้าผูคุ้ ้มครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความ
เช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน ้ า
หยก สายน ้ าไดใ้ห้ก าเนิดน ้ าตกมงักร 3 ชั้น จากนั้นน าท่าน แวะชิมชา ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศ
จีน 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองต้าลี ่ ( ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. )  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่     Z MAX  HOTEL4  หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่ ต้าลี ่ -  คุนหมงิ  -  บัวหิมะ  - ต าหนักทอง -  ร้านหยก - อสิระช้อปป้ิง                  (B/L/D)            

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง ( ใชเ้วลาดินทาง 5 ชม. )  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ ร้านบวัหิมะ และ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเ ลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อย เ ป็นยาสามัญประจ าบ้าน  
จากนั้นน าท่านชม ต าหนักทอง หรือต าหนัก จินเตีย้น ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ดา้นทิศตะวนัออกจองตวั
เมืองคุนหมิง ต าหนกัทองจินเต้ียนถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยอ๋อง หวูซนักุย้ 
ผูป้กครองดินแดนแถบน้ีในสมยัราชวงศชิ์ง ต าหนกัหลงัน้ีมีความสูง 6.7 เมตร  กวา้งและยาว 6. 2 เมตร สร้าง



ข้ึนดว้ยทองเหลืองทั้งหลงั น ้ าหนกั กวา่ 250 ตนั เป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน มีก าแพง
และป้อมลอ้มรอบต าหนกัเสมือนก าแพงท่ีลอ้มรอบเมือง มีกระบ่ีเจ็ดดาวน ้ าหนกั 12 กิโลกรัม และดาบกาย
สิทธ์น ้าหนกั 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวใ้นศาลา เช่ือวา่ทั้งสองเป็นอาวุธประจ ากายของ อ๋อง หวูซนักุย้   น า
ท่านเลือกซ้ือ หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง  จากนั้นใหอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี  ถนนคนเดิน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติ
สนิท มิตรสหายก่อนกลบั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 
พกัที ่    LONG WAY  HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีห้่า   คุนหมงิ  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ                             (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

จากนั้นน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่น 

ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตวัเดินทาง

กลบักรุงเทพฯ  

12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้

พื้นเมืองใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผา้ไหม, ร้านชา, ร้านบวัหิมะ ,ร้านสาหร่าย ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก

ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทั้งส้ิน ใช้

เวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงถึงสองชัว่โมงหากไม่เขา้ร้านขอเก็บเพิ่ม 900 หยวน/ท่าน 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่าสิบสอง
ขวบ 

พกัเดี่ยว 

10-14 สิงหาคม 2560  ( วนัแม่ )   19,900  บาท       21,900  บาท 5,000 บาท 

21-25  ตุลาคม 2560  (วนัปิยะ)   23,900  บาท       23,900 บาท  5,000 บาท 

30ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561   (ปีใหม่)   25,900 บาท       25,900บาท   5,000 บาท 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ  ฯ – คุณหมิง– กรุงเทพฯ // • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมท่ีพกั  4 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหาร
ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ // • ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ // • ค่าประกนัอุบติัเหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท ใน
ระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั// • ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว (พดูไทย) // • คา่น ้ าหนกัสมัภาระ
ข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง // • ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน  

ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
+ ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์+คนขบัรถจนี+หัวหน้าทวัร์ วนัละ 30 หยวน // 5วนั เท่ากบั 150 หยวนต่อท่าน)  
+ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 
+ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
+ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การส ารองทีน่ั่ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  21 วนั ก่อนเดินทาง 

เอกสารเดนิทางและท าวซ่ีา  

1.  หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน )นบัจากวนัเดินทาง (  
2.  หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้ -ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรง มีพ้ืนหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ ตอ้งไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร์ หรือ รูปพร้ินซ์คอมพิวเตอร์  
     )รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน( 
4. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เตรียมเอกสารดงัน้ี  
- ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชน พ่อ แม่ ลูก ตอ้งใชทุ้กกรณี หากพ่อ หรือ แม่ หรือเด็ก มีการเปล่ียนช่ือ และนามสกุล ตอ้งส่ง
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกลุใหค้รบ ไม่วา่ พอ่ หรือ แม่ จะเดินทางไปดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา และ มารดา หรือ เดินทางกบับิดา หรือมารดา แค่ใครคนใดคนหน่ึง  
 ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกประเทศใชเ้ป็นตวัจริงฉบบัภาษาองักฤษเท่านั้น ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถไปติดต่อท าไดท่ี้ ส านกังาน
เขตหรืออ าเภอของแต่ละจงัหวดั 
5.  กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั  



 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
-     เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-    หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น  
    (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-    ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ   
นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทั  ฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ              จะถือวา่ท่าน 
ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  
-การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย  
-ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายท่ี
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯก าหนดให้ตอ้งช าระ 
เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้ าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท่้าน                     ไม่วา่จะใน
กรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยีย่มชมสถานท่ี ตามท่ีหัวหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยี่ยมชม เพ่ือการเดินทางไปยงั
สถานท่ีต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าชา้จะท าใหค้ณะล่าชา้และอาจจะเท่ียวไม่ครบตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบ
ในการไม่ชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั้น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  



 

***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ

แล้วจ่งวางมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง***  

เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

 ( MISS./ MRS./ MR.) NAME ..................................................................... SURNAME ........................................................  

วนั /เดือน/ปีเกิด.....................................จงัหวดั......................................ประเทศ.................................สญัชาติ....................................  

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ...........................................วนัท่ีออก...............................วนัหมดอายุ.............. ..... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................................................................  

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่)…………………………………………………………………… 

.................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.......................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่)…………………………………………………………….. 

............................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ............................ โทรศัพท์บ้าน ............................................  

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศ่กษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................................................................. 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศ่กษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่)……………………………………………………………………… 

..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร .............................................  

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที่...............เดือน..................ปี.................ถงึ วันที่................เดือน..................ปี....................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ .............................................. 

เม่ือวันที่ ............... เดือน.............ปี ...................  ถงึ วันที่...................เดือน...............ปี............................ 

รายช่ือบุคคลที่สามารถตดิต่อได้ถ้าโสดให้ใส่ช่ือ บิดา หรือ มารดา/ ถ้าสมรสให้ใส่ช่ือสามหีรือภรรยา) พร้อมระบุความสัมพนัธ์  

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME ............................................................... SURNAME .......................................................... .............  

RELATION  )ความสมัพนัธ์( ........................................OCCUPATION(อาชีพ.............................(........TEL:...................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME ............................................................... SURNAME .......................................................... ............. 

RELATION  )ความสมัพนัธ์( ........................................OCCUPATION(อาชีพ ......................(....... ........TEL:..................................... 



หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

    **ถ้าเอกสารส่งถ่งบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม    อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จ่งขออภัยมา ณ ทีนี่้   )โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด(  

 

 

 

 


