
 
 

คุนหมิง ต้าหลี ่ลีเ่จยีง 5 วนั 4 คืน ปีใหม่ 2563 (FD) 
 

 
 
 
 



 
 

ก าหนดวันเดินทาง 
วนัเดนิทาง ราคา พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที ่

28 ธ.ค. 62 – 1 ธ.ค. 63 (ปีใหม่ 2563) 21,900.- 2 ก.ค. 63 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 6,500.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมช่ันพเิศษไม่มรีาคาเดก็** 
โปรดทราบ!! รายการทวัร์น้ีเป็นรายการทวัร์ราคาพิเศษท่ีไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากร้านจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง 
เช่น ยาสมุนไพรจีน ผา้ไหม เคร่ืองหยก ใบชา ยางพารา เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดเ้ท่ียวในราคาท่ีถูกลงประมาณท่านละ 1,000 
หยวน จากราคาทวัร์ปกติ  จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอใหทุ้กท่านเขา้ชมการแนะน าสินคา้ตามท่ีระบุในโปรแกรม  ใชเ้วลา
ประมาณ  60 - 90 นาที ต่อการเขา้ชมแต่ละร้าน หากไม่เขา้ร้านท่านตอ้งจ่ายส่วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเง่ือนไข
ทวัร์ราคาพิเศษ 
ทั้งน้ี การซ้ือ หรือ ไม่ซ้ือสินคา้เป็นความพึงพอใจส่วนตวัของท่าน บริษทั ไม่มีส่วนไดผ้ลประโยชน์ใดๆกบัการซ้ือขาย
สินคา้ในร้านดงักล่าว จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่การันตีสินคา้ ไม่รับเปล่ียน หรือคืนสินคา้ในภายหลงั 
อน่ึง หากท่านตอ้งการเท่ียวแบบไม่เขา้ร้านชอ้ปป้ิง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซ่ึงทางเราฯ มีบริการเท่ียวแบบไม่เขา้ร้านใน
บางเส้นทาง.  
 

   
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) คุนหมงิ – ต้าหลี ่– เมืองโบราณต้าหลี ่– ก าแพงโบราณต้าหลี ่
06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  

คอยใหก้ารตอ้นรับและช่วยท่านจดัการดา้นเอกสาร และสัมภาระในการการเดินทางจนเป็นท่ีเรียบร้อย 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD582  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย  
 น าท่านเดินทางสู่ ภัตตาคารรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 
 

น าท่านสู่ เมืองโบราณแห่งต้าหลี ่โดยรถบสัปรับอากาศ (ระยะทางประมาณ 4 ชม.)....จากนั้นให้ท่านอิสระ
ถ่ายรูปคู่ ก าแพงโบราณ (ต้าหลีกู่่เฉิง) เมืองเก่าตา้ล่ีสร้างในสมยัราชวงศห์มิงโดยมีก าแพงเมืองลอ้มรอบ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
  พกัท่ี โรงแรม  N’ HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่อง  เมืองต้าหลี ่– ทะเลสาบเอ๋อไห่ – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – เมืองลีเ่จียง – สระน า้มงักรด า – เมือง
โบราณลีเ่จียง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางผา่นชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ (ERHAI LAKE) เพื่อชมความงามของทะเลสาบ 
ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงในมณฑลยูนนาน ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ี
ระดบัความสูง 1,972 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล มีความยาวจากริมฝ่ังทิศเหนือจรดทิศใต ้40 กิโลเมตร และ
จากทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก ประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบ
บนท่ีราบสูงท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองใน สาธารณรัฐประชาชนจีน.....จากนั้นน าท่านผา่นชม “ ซานถ่า ” หรือ 
เจดีย์ 3 องค์ จากนั้นน าท่านชมหมู่บา้นชาวพื้นเมืองซีโจวท่ี หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและ
วฒันธรรมของระบ าพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน ้ าชา 3 ถว้ย 3 รส ท่ีมีรสชาติแปลกและแตกต่างกนัไป 
จากนั้นน าท่านชมการแสดงพื้นเมือง ประเพณีการชงชาสามแกว้ ท่ีแสดงถึงชีวติของคนเรา ดว้ยการล้ิมลอง
ชิม “ ชา 3 รอบ ” ซ่ึงเป็นชาพื้นเมืองของชาวไป๋ ท่ีด่ืมรอบแรกจะมี “ รสขม ” รอบสองจะมี “ รสหวาน ” 
และรอบท่ีสามจะมี “ รสขมๆหวานๆ ” พร้อมชมการแสดงต่างๆ  
 

   
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลีเ่จียง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหน่าซี 

ถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม เช่น การมีโครงสร้างทาง
สังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้ นยงัมีภาษาภาพสัญลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย น าท่านชม 
สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน ้ามังกรด า อยู่ท่ีทางชานเมืองดา้นเหนือเล่ากนัว่าเม่ือหลายร้อยปี
ก่อนท่ีนัน่ยงัเป็นบ่อน ้าธรรมดา อยูม่าวนัหน่ึงชาวบา้นเห็นมงักรด าโผล่ข้ึนมาจากบ่อน ้ าแห่งนั้น ชาวนาซีมี



 
 

ความเช่ือเร่ืองมงักรอยูแ่ลว้ จึงตั้งช่ือบ่อน ้านัน่วา่ บ่อน ้ ามงักรด า ปัจจุบนัไดป้รับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ
ท่ีสวยงาม จดัสร้างสะพาน ศาลาพกัผ่อนแบบเก๋งจีน สองขา้งทางมีตน้เกาลดัข้ึนเต็ม มีเน้ือท่ีประมาณ 4 
ตารางกิโลเมตร ไดมี้การจดัแบ่งส่วนอยา่งเหมาะสม เป็นบ่อน ้ าใน และบ่อน ้ านอก มีสะพานหินอ่อนกั้น 
น ้าในบ่อผดุข้ึนมาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตาน ้า น ้าใสจนมองเห็นกน้บ่อท่ีมีสาหร่ายไดอ้ยา่งชดัเจน  

 น าท่านชม เมืองโบราณลีเ่จียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยยีนเจิ้ง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัตน้ราชวงศ์
ถงั มีประวติัยาวนานกว่า 800 ปี ตวัเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้ านอ้ยใหญ่ ท่ีไหลมาจาก
สระมงักรด า รูปร่างลกัษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ซ่ึงยงัคงความงามในอดีตไวอ้ย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น 
อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม ล าธารน ้าท่ีไหลผา่นเมืองแห่งน้ี ดว้ย
ความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมือง โบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโก นอกจากน้ียามค ่าคืนก็มีการประดบั ไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
  พกัท่ี โรงแรม DIAN JUN WANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

   
 

วนัทีส่าม เที่ยวลีเ่จียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก(น่ังกระเช้าใหญ่) – โชว์ Impression Lijiang – อุทยานน ้า
หยก – ร้านสาหร่ายเกลยีวทอง – เทีย่วต้าหลี ่

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเช้าน าท่านน้ังรถเพ่ือไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ข้ึนสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก 
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาน้ี บนความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 5,596 เมตร ภูเขาหิมะมงักรหยกน้ีมีตน้สน
อายุกว่าพนัปี เทือกเขาน้ีหากมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมงักรนอนอยู่บนก้อนเมฆ  จึงเป็นท่ีมาของช่ือ
เทือกเขาแห่งน้ี  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาแซลม่อน)  
 น าท่าน ชมการแสดงชุด IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหน่ึงผลงานโบวแ์ดงของผู้ก ากับมือทอง จางอี้

โหมว ซ่ึงเป็นผลงานช้ินท่ีสองต่อจากผลงานช้ินแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ท่ีเมืองหยางซัว่ประสบ
ความส าเร็จ  เวทีการแสดงถูกสร้างข้ึนบริเวณใกลก้บัภูเขาหิมะมงักรหยกเหนือระดบัน ้ าทะเล 3,100 เมตร 
โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัประกอบการแสดง การแสดงในภาคน้ีจะเป็นการ



 
 

สะทอ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกบัภูเขาหิมะมงักรหยกอนัศกัด์ิสิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มนอ้ยของเมืองล่ี
เจียง ใช้ทีมนกัแสดงชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 คน เป็นการแสดงในสถานท่ีจริงท่ียิ่งใหญ่ท่ามกลาง
ภูเขาหิมะ การแสดงชุดน้ีใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ1,250 บาท เป็นชุดการแสดงใน
สถานท่ีจริงสุดอลงัการอีกชุดหน่ึงท่ีผูไ้ปเยอืนเมืองล่ีเจียงไม่ควรพลาด.....น าท่านเดินทางสู่ อุทยานน ้าหยก 
เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซ่ึงมีรูปป้ัน
แกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมงักร ท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น 
ชั้นแรกช่ือว่า มังกรออกถ ้า ชั้นท่ีสองช่ือว่า มังกรเล่นน ้า ชั้นท่ีสามช่ือว่า มังกรโบยบิน และยงัมีต้นไม้
เทวดา ซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพื้นท่ีมีอายุมากกวา่ 500 ปี จากนั้นน าท่านชมสินคา้ สาหร่ายเกลียว
ทอง พืชใตน้ ้ า ล ้ าคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยู่นบัไม่ถว้น อาทิ อาหารเสริม 
ครีมสาหร่ายพอกหน้า  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฉู่สง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ระหว่างทางจากตา้ล่ีไปยงั
คุนหมิง   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัท่ีโรงแรม  JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
 
 

   
 

วนัทีส่ี่  ต้าหลี ่– คุนหมงิ – ยาบัวหิมะ – ร้านไข่มุก – ต าหนักทองจินเตีย้น – ร้านหยก 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ คุนหมิงโดยรถโคช้ปรับอากาศ เท่ียวคุนหมิงให้ท่านไดช้มทศันียภาพท่ี
งดงาม ตลอดสองขา้งทาง น าท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเทา้
เพื่อสุขภาพผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือ
ท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็น
ยาสามญัประจ าบา้น  จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือครีมและเคร่ืองประดบัท่ีท าจาก ไข่มุกน ้าจืด และไดท้  าการคดั
แยกไวต้ามอายขุองมุก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    



 
 
 น าท่านเท่ียวชม “ต าหนักทอง” หรือ ต าหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ดา้นทิศตะวนัออกจอง

ตวัเมืองคุนหมิง เท่ียวคุนหมิง ต าหนกัทองจินเต้ียนถูกสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ ์หมิง และไดรั้บการบูรณะ
โดย อ๋องหวูซันกุย้ ผูป้กครองดินแดนแถบน้ีในสมยัราชวงศชิ์ง ต าหนกัหลงัน้ีมีความสูง 6.7 เมตร  กวา้ง
และยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น ้าหนัก กว่า 250 ตัน เป็นส่ิงปลูกสร้างทองเหลืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของจีน มีก าแพงและป้อมล้อมรอบต าหนักเสมือนก าแพงท่ีล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาว
น า้หนัก 12 กโิลกรัม และดาบกายสิทธ์น า้หนัก 20 กโิลกรัมถูกเก็บรักษาไวใ้นศาลา เช่ือวา่ทั้งสองเป็นอาวุธ
ประจ ากายของ อ๋องหวูซันกุ้ย...จากนั้นให้ท่านไดแ้วะ ชมหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตว์มงคลทีม่ีช่ือเสียง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  พกัท่ี โรงแรม  ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
 

วนัทีห้่า คุนหมงิ – ร้านชา – วดัหยวนทง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าท่าน แวะชิมชา ท่ีมีคุณภาพและช่ือเสียงของประเทศจีน น าท่านชม วดัหยวนทง เป็นวดัท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยนูนาน ตั้งอยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง อายเุก่าแก่กวา่พนัปี ภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงาม กลางลานมีสระน ้ าขนาดใหญ่ มี
สะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระ ดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป  

   
 

พระพุทธชินราช(จ าลอง) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน ให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ 
ท่ีวดัแห่งน้ี......จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงซ้ือสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิเช่น เห็ดหอม เย่ือไผ่ ผลไม้
ตามฤดูกาล ฯลฯ จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในราคาถูก เช่น เส้ือผ้า ร้องเท้า กระเป๋า สินค้า
พืน้เมือง และของท่ีระลึกอ่ืน ๆ มากมายจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง   

12.30 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD583   
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 
 
13.50 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************** 
หมายเหตุ...ลกูค้าท่านใดที่จะจองตัว๋ภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านตดิต่อ

ให้ทราบก่อนออกตัว๋ทุกคร้ัง มิเช่นน้ันถ้าเกดิความผดิพลาดขึน้  
ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณใีดๆทั้งส้ิน 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ี
ไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 

 

หมายเหตุ...การจ าหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์เป็นกิจกรรมส่วนตวัท่ี
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัทวัร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจ
ของท่าน  หากเกิดกรณีสินคา้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัท่ีสั่งไว ้หรือจ านวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสั่ง หรือไม่ไดรั้บความ
สะดวก กรุณาติดต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผา่นหวัหนา้ทวัร์เท่านั้น  บริษทัฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบั
การจ าหน่ายขนมบนรถของไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์ทั้งส้ิน  ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิไม่รับเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ในทุกกรณี 
 

เง่ือนไขและราคา ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง่ือนไข และการจองทวัร์ 
 

การยกเลกิ***เน่ืองจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เม่ือมีการออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได้
เลย หากท่านมีการยนืยนัการเดินทางและมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ มีการแจง้ยกเลิกการเดินทาง 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ใหท้่านไดต้อ้งคิดค่าตัว๋เตม็จ านวน และค่าใชจ่้ายต่างประเทศหากท่านมี
คนมาเปล่ียนเดินทางแทนไดต้อ้งเสียค่าเปล่ียนช่ือตัว๋ตามเง่ือนไขของสายการบินฯ ***เน่ืองจากราคาทวัร์เป็นราคา
โปรโมช่ัน  ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังค่ะ*** 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีท่ีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัห้องพกัให้ท่าน
แบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมใหท้่าน 1 เตียง ) 



 
 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการทวัร์ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีรายการทวัร์ระบุ 
5. ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีรายการระบุ 
6. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival  
** วซ่ีาแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการ
เดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี ลูกคา้ท่ีมีวซ่ีาจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถหกัคืน
ค่าวซ่ีาได ้และทางบริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ท่ีมีวซ่ีาจีนแลว้ ทุกกรณี**  กรณีลูกคา้มีวซ่ีาแลว้ กรุณา
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์(ทางบริษัท เป็นนายหน้าขายประกนัเสริมส าหรับ
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่เติมกบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายได้ค่ะ) 
8. กระเป๋าเดินทางน า้หนักตามทีส่ายการบินก าหนด ท่านละ 20 กโิลกรัม  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเฉพาะส่วนท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามท่ีสายการบินก าหนด 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอ๊กเก๊ต
ไวไฟ ฯลฯ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ วนัละ 30 หยวนต่อคน ต่อวนั    
ตัวอย่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ทริปเดินทาง 3 วนั เตรียมค่าทิปให ้ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 90 หยวนต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน  
ทริปเดินทาง 4 วนั เตรียมค่าทิปให ้ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 120 หยวนต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน 
ทริปเดินทาง 5 วนั เตรียมค่าทิปให ้ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 150 หยวนต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน 
ทริปเดินทาง 6 วนั เตรียมค่าทิปให ้ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 180 หยวนต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน 
ทริปเดินทาง 7 วนั เตรียมค่าทิปให ้ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 210 หยวนต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน 
 
 

เง่ือนไขการจอง และยกเลกิทวัร์   

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g
https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g


 
 
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 15,000.- บาท ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หาก
ท่านยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทาง
ใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่
สามารถคืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวซ่ีาส าหรับผูท่ี้มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสายการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ 
หรือเงินมดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย 
หรือความล่าชา้  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการทวัร์น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัท่ีนัง่จากสาย
การบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
9. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมร้านจ าหน่าย
สินคา้พื้นเมืองตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผา้ไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริม
การท่องเท่ียวและสร้างรายไดใ้หท้อ้งถ่ินขององคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน  เพราะการเขา้ชมร้านคา้เหล่าน้ีจะไดรั้บการ



 
 
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนจากองคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีผลท าใหค้่าทวัร์ท่ีท่านจ่ายถูกลง  ดงันั้นหากท่านไม่เขา้ชม
ร้านใดร้านหน่ึง หรือทั้งหมดยอ่มส่งผลใหค้่าทวัร์แพงข้ึนเน่ืองทางทวัร์ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดการเขา้ชม
ร้านคา้ฯ   ซ่ึงทางบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัร์เพิ่มจากท่าน    
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ 
พร้อมขอค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริงท่ีมีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่
ช ารุด 
2. ในกรณีท่ีใชส้ าเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล ์หรือส่งทางไลน์ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถกา
รันตีไดว้า่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านนั้นมีความชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายที่
เกดิขึน้ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัขอ้มูลในหนงัสือเดินทางจริงของท่าน   
3. การยืน่วซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ ท่านตอ้งเขา้และออกจากประเทศจีนตามก าหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกนั กรณีท่ีท่านไม่
สามารถเขา้และออกจากประเทศจีนตามเวลาท่ีก าหนด ท่านจะต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเท่าน้ัน 
4. วซ่ีาแบบหมู่คณะจะใชไ้ดส้ าหรับหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น ( ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งขอยืน่วีซ่าท่ี
สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตวัแทนท่ีไดรั้บการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )  
5. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา 
6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยืน่วซ่ีาจีนแทนผูเ้ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนงัสือเดินทาง
ต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
7. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
 

หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  
- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทาง
จนถึงวนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 
- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและ
รายละเอียดของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้
ครบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถ
เปิดดูรายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 



 
 
 

ตวัอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดการ

เดินทาง) เช่น ลูกคา้เดินทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 
หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนด
ได ้ กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศให้
เรียบร้อย โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือ
เดินทางติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุ
และไม่ช ารุด บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  
 

 


