
 

 

 

เมนูพเิศษ: สุกีเ้ห็ด/สุกีป้ลาแซลม่อน /อาหารจนีกวางตุ้ง  

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

05.00 น. สมาชิกพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง  เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

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

เป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็น เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ทาํใหมี้อากาศเยน็สบาย
ตลอดทั้งปี จึงทาํใหมี้ทศันียภาพสวยงาม จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ” (เวลาท่ีจีนเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี ่ (ใชเ้วลาในการเดินทาง  4-5 ชม.)เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียง
ใตข้องจีน ในมณฑลยนูนาน ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนั
กวา่ 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 ‟ 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มา
สถาปนาอาณาจกัรตา้ห ล่ี (ค.ศ. 937)และต่อมาใน ค .ศ. 1253 เมืองตา้หล่ีก็ถูกกุบไลข่าน จกัรพรรดิชาวมอง
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านเดินทาง เมืองโบราณต้าหลี ่สร้างข้ึนมากวา่ 1000 ปีก่อน ถึงแมไ้ดผ้า่นกาลเวลามาชา้นานแต่ 

KMG002 คุนหมงิ ต้าลี ่ลีเ่จยีง 5วนั 4คนื 



เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์อยา่งมาก นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวจะเห็นประตูเมือง
ทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัตาม
สองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบา้นเรือนโบราณปลูกสร้างไว้
อยา่งกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตดัผา่นตวัเมืองโบราณแห่งน้ี  

พกัที ่    Z  MAX  HOTEL  หรือเทยีบเท่า  ระดับ 4 ดาว 
  

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

เมอืงโบราณลีเ่จียง                                                                  (B-L-D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านผา่นชม ทะเลสาบเอ๋อไห่  อยูใ่นเขตเมืองตา้หล่ีในมณฑลยนูาน  จดัเป็นทะเลสาบนํ้าจืดท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัเจด็ของจีน ทะเลสาบแห่งน้ีมีรูปร่างคลา้ยรูปใบหูของมนุษย ์เลยไดช่ื้อวา่ทะเลสาบ เอ๋อไห่  
ถูกขนาบดว้ยภูเขา ชงัซาน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือท่ีอยู่ คู่
กบัทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต จากนั้นเดินทาง สู่ วดัเจ้าแม่
กวนอมิแปลงกาย (วดักวนอมิถาง ) ตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่
กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื่อ
ขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ี
ข้ึนในราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยีย่มยอดแห่งหน่ึง  
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็น
ถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจ ทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 
หลงัจากนั้นนาํท่านเดินสู่ สระน า้มังกรด า  น้ีมีท่ีมาจากตาํนานเล่าขาน
วา่ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตน้ํ้าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระ
นํ้าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงี ยบสงบและงดงามดว้ยบึงนํ้าใส
สะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่ง
ชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ
สระมงักรดาํเป็น หน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีนจากนั้นนาํท่าน

ชมสินคา้ สาหร่ายเกลยีวทอง  พืชใตน้ํ้า ลํ้าคุณค่า อาหารเ สริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยูน่บัไม่
ถว้น อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหนา้ 
จาก นั้นนาํท่านเท่ียวชมความงามของ เมืองโบราณลีเ่จียง  ชมความงามของ
เมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนานมากวา่ 800 ปี  ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไว้
อยา่งสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิว
ไปมาตามสายลม ลาํธารนํ้าท่ีไหลผา่นเมืองแห่งน้ี ดว้ยความสวยงามเหล่าน้ี



ทาํใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทาง วฒันธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศ
เม่ือ ค.ศ.1987 

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

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

(B /L/D)                                                                                           

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
นาํท่านดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นาํท่านเปล่ียนนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบั

ความ สูง 3,356 เมตร นาํท่านนัง่กระเชา้ใหญ่ ข้ึนสู่ภูเขาหิมะมงักร
หยก สู่จุดชมววิสูงสุดจากระดบันํ้าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถ
สัมผสัหิมะท่ีปกค ลุมอยูต่ลอดทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื่อชมทิวทศัน์และ
ธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุด และสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึน
ยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระ ยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะ  คลา้ย

มงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยกใหท้่านได้ ช่ืนชมและด่ืมดํ่า
กบั ความหนาวเยน็ของธรรมชาติ  ชมโชว ์การแสดงชุดน้ีมี ช่ือวา่  IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหน่ึง
ผลงานโบวแ์ดงของผูก้าํกบัมือทอง จางอีโ้หมว  ซ่ึงเป็นผลงานช้ินท่ีสองต่อจากผลงานช้ินแรก IMPRESSION 
LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบความสาํเร็จ เวทีการแสดงถู กสร้างข้ึนบริเวณใกลก้บัภูเขาหิมะมงักร
หยกเหนือระดบันํ้าทะเล 3,100 เมตร โดยใชว้วิจริงของภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง 
การแสดงในภาคน้ีจะเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบัภูเขาหิมะมงักรหยก อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และประเพณี
ของชนกลุ่มนอ้ยของเมืองล่ีเจียง ใชที้มนักแสดงชนกลุ่มนอ้ยพื้นเมืองกวา่ 600 คน เป็นการแสดงในสถานท่ี
จริงท่ียิง่ใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ  การแสดงชุดน้ีใชทุ้นสร้างกวา่ 250 ลา้นหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานท่ี
จริงสุดอลงัการอีกชุดหน่ึงท่ีผูไ้ปเยอืนเมืองล่ีเจียงไม่ควรพลาด  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทาง สู่ อุทยานน า้หยก (Jade Dragon Village) ตั้งอยู่
ริมสายธารนํ้าบริสุทธ์ิท่ีไหลรินลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ 
มงักรหยก ซ่ึงเป็นตน้ชีวติของชาวน่าซีท่ีอาศยัอยูใ่นล่ีเจียง ซ่ึงในอุทยานนํ้า
หยกน้ีจะมี บ่อนํ้าผดุศกัด์ิสิทธิ ซ่ึ งเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวน่าซีอยู ่ดว้ยกนักบั รูปสักการะของเทพเจา้ผู ้
คุม้ครองภูเขาหิมะมงักรหยก ตามความเช่ือในวฒันธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานนํ้าหย ก สายนํ้าได้
ใหก้าํเนิดนํ้าตกมงักร 3 ชั้นจากนั้นนาํท่าน แวะชิมชาท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
 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 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคุนหมิง ( ใชเ้วลาดินทาง 5 ชม. )  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ ร้านบวัหิมะ และ ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดี ยวไม่ซํ้ าใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถงัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ ครีมบวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจาํบา้น   
จากนั้นนาํท่านชม ต าหนักทอง หรือต าหนัก จินเตีย้น  ตั้งอยูบ่นภูเขา หมิงฟ่งซาน ดา้นทิศตะวนัออกจองตวั
เมืองคุนหมิง ตาํ หนกัทองจินเต้ียนถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยอ๋อง หวซูนักุย้ 
ผูป้กครองดินแดนแถบน้ีในสมยัราชวงศชิ์ง ตาํหนกัหลงัน้ีมีความสูง 6.7 เมตร  กวา้งและยาว 6. 2 เมตร สร้าง
ข้ึนดว้ยทองเหลืองทั้งหลงั นํ้าหนกั กวา่ 250 ตนั เป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองท่ี ใหญ่ท่ีสุดของจีน มีกาํแพง
และป้อมลอ้มรอบตาํหนกัเสมือนกาํแพงท่ีลอ้มรอบเมือง มีกระ บ่ีเจด็ดาวนํ้าหนกั 12 กิโลกรัม และดาบกาย
สิทธ์นํ้าหนกั 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวใ้นศาลา เช่ือวา่ทั้งสองเป็นอาวธุประจาํกายของ อ๋อง หวซูนักุย้   นาํ
ท่านเลือกซ้ือ หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง  จากนั้นใหอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี  ถนนคนเดิน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ฝากญาติ
สนิท มิตรสหายก่อนกลบั  

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

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

เช้า บริการอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

จากนั้นนาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํจากผา้ไ หมเช่นผา้

ห่มเส้ือผา้รองเทา้ เป็นตน้สมควรแก่เวลานาํท่ านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั

กรุงเทพฯ  

12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD583 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน 

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

หมายเหตุ  :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้ มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้

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

จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้ กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก ร้าน



จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นห ลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทั้งส้ิน ใชเ้วลา

ประมาณหน่ึงชัว่โมงถึงสองชัว่โมงหากไม่เขา้ร้านขอเก็บเพิ่ม 900 หยวน/ท่าน 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่าสิบสอง
ขวบ 

พกัเดี่ยว 

10-14 สิงหาคม 2560  ( วนัแม่ )   23,900  บาท       25,900  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 // „ ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ใน
ระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั// „ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว (พดูไทย) // „ คา่นํ้ าหนกัสมัภาระ
ข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม // „ ค่ามคัคุเทศกไ์ทยนาํเท่ียวตลอดการเดินทาง // „ ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน  

ค่าบริการนีไ้ม่รวม  

+ ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์+คนขับรถจนี+หัวหน้าทวัร์ วนัละ 30 หยวน // 5วนั เท่ากบั 150 หยวนต่อท่าน)  
+ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 
+ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
+ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การส ารองทีน่ั่ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทางเพ่ือสาํรองท่ีนัง่ 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  21 วนั ก่อนเดินทาง 

เอกสารเดนิทางและท าวซ่ีา  

1.  หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  
2.  หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้ -ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรง มีพ้ืนหลงัสีขาวขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ ตอ้งไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์คอมพิวเตอร์ รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน6เดือน  
4. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี เตรียมเอกสารดงัน้ี  
- สาํเนาทะเบียนบา้น และ สาํเนาบตัรประชาชน พอ่ แม่ ลูก ตอ้งใชทุ้กกรณี หากพอ่ หรือ แม่ หรือเด็ก มีการเปล่ียนช่ือ และนามสกลุ ตอ้งส่ง
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกลุใหค้รบ ไม่วา่ พอ่ หรือ แม่ จะเดินทางไปดว้ยหรือไม่ก็ตาม 
- กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา และ มารดา หรือ เดินทางกบับิดา หรือมารดา แค่ใครคนใดคนหน่ึง  
 ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกประเทศใชเ้ป็นตวัจริงฉบบัภาษาองักฤษ เท่านั้น ซ่ึงผูเ้ดินท างสามารถไปติดต่อทาํไดท่ี้ สาํนกังาน
เขตหรืออาํเภอของแต่ละจงัหวดั 
5.  กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั  



เงื่อนไขการให้บริการ 
-     เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-    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 ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ  จะไม่รับผิดชอบใด  ๆ ทั้งส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม  และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ   
นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ  และในต่างประเทศปฏิเสธมิ ใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทั  ฯ  ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลง ชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ  หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ  ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่าน ได้
ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  
-การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย  
-ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายท่ี
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯกาํหนดใหต้อ้งชาํระ 
เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท่้าน                     ไม่วา่จะใน
กรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยีย่มชมสถานท่ี ตามท่ีหวัหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยีย่มชม เพ่ือการเดินทางไ ปยงั
สถานท่ีต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าชา้จะทาํใหค้ณะล่าชา้และอาจจะเท่ียวไม่ครบตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบ
ในการไม่ชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  
 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั้น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง

เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 



**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

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 (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)…………………………………………………………………… 

.................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ.......................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)…………………………………………………………….. 

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

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................................................................. 

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

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)……………………………………………………………………… 

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

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน ) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่       ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที.่..............เดือน..................ปี.................ถงึ วันที.่...............เดือน..................ปี....................... 

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

เม่ือวันที่ ............... เดือน ............. ปี ...................  ถงึ วันที.่..................เดือน...............ปี............................ 

รายช่ือบุคคลที่สามารถตดิต่อได้ (ถ้าสมรสให้ใส่ช่ือสามหีรือภรรยา /ถ้าโสดให้ใส่ช่ือ บิดา หรือ มารดา  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 

   **ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม   อาจท าให้ท่ านเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่้   (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  


