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วัน
ท่ี กําหนดการ เชา เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 เชียงใหม – คุนหมิง  X X X YIHUA HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

2 คุนหมิง–ตาหลี–่เมืองโบราณตาหล่ี-ผานชมเจดียสามองค 
หมูบานส่ีโจว-ตาหล่ี-ล่ีเจียง-เมืองโบราณลี่เจียง    

WEI YENA HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-
อุทยานน้ําหยก-ล่ีเจียง-ตาหล่ี    ASIA STAR HOTEL  

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

4 ตาหล่ี-คุนหมิง-รานหยก-รานวดเทา (บัวหิมะ)-รานผาไหม 
อิสระชอปปงหางวอลมารทหรือถนนคนเดนิ    

YIHUA HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 4 ดาว 

5 วัดหยวนทง-รานใบชา- คุนหมิง-เชียงใหม   X  
 

 

*** กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 
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กําหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม 2559 
วันแรก  เชียงใหม – คุนหมิง  
15.00 น.          คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม  เคานแตอรสายการบิน CHINA EASTERN 

AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
เอกสารใหกับทาน 

17.55 น.         เหิรฟาสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินที่ MU 2594  
20.15 น.         ทาอากาศยาน เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียง

ใตของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญท่ีสุดเปนอันดับ 6 จากท้ังหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ลานคน 
โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 6,200 
ฟุต คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังป จึงทําใหมีทัศนียภาพ
สวยงามมากมาย จนไดสมญานามวา “ นครแหงฤดูใบไมผลิ ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และ
สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไมรอนหรือหนาวจนเกินไป หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองแลว  นําทานเขาสูท่ีพัก 
 พักท่ี  YIHUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสอง คุนหมิง-ตาหล่ี-เมืองโบราณตาหล่ี-ผานชมเจดียสามองค-หมูบานส่ีโจว-ตาหล่ี-ลี่เจียง-เมืองโบราณลีเ่จียง  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทางสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต
ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “ หนันเจา ” หรืออาณาจักร
นานเจา ( ค.ศ. 738 – 903 ) จนกระท่ังชาวไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ ( ค.ศ. 937 ) และตอมาใน
ค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลี่ก็ถูก กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอย
อารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง  นําทานชม ตาหลี่กูเฉิง หรือ เมืองโบราณ
แหงตาหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไทเหอ อันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจา 
ชมซากเมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณ พรอมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเปนหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สราง
เม่ือป ค.ศ. 766 ท่ีไดบันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว และ ณ เมืองโบราณแหงตาหลี่นี้  
นําทาน ผานชมดานนอก “ ซานถา ” หรือ เจดียสามองค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาหลี่ที่โดดเดนงดงาม
อยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสราง
ขึ้นในสมัยราชวงศถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพิม่เตมิทีหลงั
ในสมัยราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงท่ีพุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมี
อายุกวา 1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป  ค.ศ.1978  ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษท่ี 
7 – 10 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย  จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานส่ีโจว ทานจะไดชม พิธีชงชาสามจอกท่ี
มีรสชาติแปลก ซึ่ง เปนประเพณี และวัฒนธรรมพ้ืนเมืองของชาวไป พรอมใหทานได ชิมชา 3 จอก 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองล่ีเจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เปนเมืองซึ่งต้ังอยูในหุบเขาที่มี

ทัศนียภาพงดงาม เปนถิ่นท่ีอยูของชาวหนาซี ถือเปนชนกลุมนอยท่ีมีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียม
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และวัฒนธรรม เชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณท่ี
เปนเอกลักษณอีกดวย  จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณล่ีเจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจ้ิงซึ่งเปนเมืองท่ี
สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถังมีประวัติยาวนานกวา 1,300 ปตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการโอบลอมดวย
สายน้ํานอยใหญท่ีไหลมาจากสระมังกรดําพ้ืนที่ต้ังของเมืองโบราณแหงนี้มีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึก
จีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณเชนอาคารไมแบบจีนโบราณตนหลิวริมธารท่ี
ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลําธารน้ําท่ีไหลผานเมืองแหงนี้ดวยความสวยงามเหลานี้ทําใหเมืองโบราณลี่
เจียงไดถูกบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ําคืนก็มีการประดับ
ไฟแสงสีงดงามอีกดวย 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารไทย 
  พักท่ี WEI YENA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสาม         ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเชาใหญ) - IMPRESSION LIJIANG (โชวจางอวี้โหมว) - อุทยานน้ําหยก 
  ล่ีเจียง - ตาหลี ่

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ต้ัง
ตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดท้ังป จากนั้นนําทาน โดยสารกระเชาไฟฟา (กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณ
จุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ท่ีความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและย่ิงใหญ
ของภูเขาแหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะท่ีปก
คลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาว ท่ีตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา คลายมังกรขาวบนฟากฟา จึงเปนท่ีมาของชื่อ 
ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งเอง จากนั้นนําทานชม  IMPRESSION LIJIANG โชวอันย่ิงใหญ โดยผูกํากับชื่อ
กองโลก  จาง อวี้ โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการ
แสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแตงกายตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยู และ
ชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียง 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู อุทยานน้ําหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เปนน้ําท่ีซึมมาจากการละลายของ

น้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานท่ีแสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปนแกะสลักดวยไมขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและน้ําตกมังกรท่ีไหล
หลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3 ชั้นชั้นแรกชื่อวามังกรออกถ้ําชั้นท่ีสองชื่อวามังกรเลนน้ําชั้นที่สามชื่อวา
มังกรโบยบินและยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนท่ีสักการบูชาของคนในพ้ืนท่ีมีอายุมากกวา 500 ป จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต
ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซาน  

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
  พักท่ี ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีสี ่             ตาหล่ี-คุนหมิง-รานหยก-รานนวดเทา (บัวหิมะ)-รานผาไหม-อิสระชอปปงหางวอลมารทหรือถนนคนเดิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  เมืองเอกและเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุด
ในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผาครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 15,561 ตาราง
กิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี
ภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งท่ีมีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวก็คือ
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ธรรมชาติท่ีสวยงาม นําทานเดินทางสู รานหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือก
ซื้อ  กําไลหยก  แหวนหยก  หรือ ผีเซียะสัตว  มงคลท่ีมีชื่อเสียง   

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุง 
บาย นําทานแวะราน นวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด ปรับ

สมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟ
ไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ท่ีขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน นําทานแวะ รานผาไหม ของจีน ชม
วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาท้ังใชเคร่ืองจักร และ แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลก
แตจริง ) เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนท้ังของฝากและใชเอง จากนั้น อิสระชอปปง
หางวอลมารท หรือ ถนนคนเดิน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ รวมถึงสินคาของท่ีระลึกพ้ืนเมืองฝากญาติ
สนิท มิตรสหายกอนกลับ 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารเมนูพเิศษ...สก้ีุเห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด 
 พักท่ี  YIHUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ีหา  วัดหยวนทง-รานใบชา- คุนหมิง-เชียงใหม 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   

นําทานนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเปน “วัดท่ีใหญท่ีสุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเปนมา
ยาวนานกวา 1,200 ป ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ใหทานชมสถาปตยกรรมแบบจีน
โบราณ มีโบสถท่ีงดงาม สระน้ําใสสะอาด ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง 
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปจําลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปน
นายกรัฐมนตรีไดมีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแหงนี้  นําทานแวะ รานใบชา ชิมชา 
ตนกําเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
15.55 น. บินลัดฟากลับสู เชียงใหม โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เท่ียวบินที่ MU 2593  
16.35 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ.............. 
 
 

************ ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ ************  
      ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา        

 (*** กรุปออกเดินทางไดต้ังแต 15 ทานข้ึนไป ***) 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให   

นักทองเท่ียวทั่วไปไดรูจัก คือ รานหยก,  นวดฝาเทา(บัวหิมะ), รานผาไหม, รานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความ
พอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 
 

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง 
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**กอนทําการจองทวัรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ 

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใหญ / เดก็ พกัหองละ 2 ทาน 
ราคาทานละ 

พกัเดีย่วจายเพิม่ 
ทานละ 

6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 พฤษภาคม 2559 24,900 บาท 4,000 บาท 
 

หมายเหตุ ราคาทัวรนี้ ไมแจกกระเปา/ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน
โลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

                         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว) 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร  ตามท่ีระบุไวในรายการ 
 คาวีซาจีน (แบบกรุปทัวร) และภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีกําหนดไวในรายการ 
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอา

ประกันท่ีมีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป 
คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรรมธรรม  ท้ังนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสต่ิง, อาการท่ีเกี่ยวของกับ
การติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใต
อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 
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 คาใชจายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เคร่ืองดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 คาทิปไกด วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน ,หัวหนาทัวร วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนตอ

คน ตอวัน แปลวา เดินทางทั้งหมด 5 วัน รวมเปน 150 หยวนตอคน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
 คา VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และ

หัก ณ ที่จาย  จากยอดขายจริงท้ังหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง  
 เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวร
ไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้
จากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 
6.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน  เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
 6.5 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคา

มัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 
 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, 
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
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7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เนื่องจากต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผล
ใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดนิทาง 
1. หนังสอืเดินทางที่มีอายกุารใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ 
ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  
2. หนังสอืเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใช 
    สต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร และไมสวมเสื้อแขนกุดโชวไหล **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน **     
 ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือ

เดินทาง 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  
- เด็กอายุตํ่ากวา18ป เดินทางพรอมพอและแม ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีจดทะเบียน)  
- เด็กอายุต่ํากวา18ป เดินทางพรอมพอหรือแม ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีจดทะเบียน) ,
สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน ของพอและแม,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธวา 
เก่ียวของกับผูเดินทางอยางไร และตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทานั้น และ  
 - เด็กอายุต่ํากวา18ป เดินทางพรอมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีจดทะเบียน) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน ของพอและแม , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผู
เดินทางอยางไร ตองมีลายเซ็นตของพอหรือแม ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเทานั้น  
- สําเนาทะเบียนบาน 
- ใบเปล่ียนช่ือ หรือ เปล่ียนนามสกุล (ถามี) 
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง 
6.เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
7.  ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา    เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

8.  เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 
วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 
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9.  โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

10. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรั 
บผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา 
/ ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน
อยางนอย 2 สัปดาห 

11. กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ (กรุณาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้

1. ชือ่เปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกนิกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรอืรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสตคิเกอร หรอืรูปท่ีพร้ินซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจนี เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา 
 ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,050 บาท 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมลูดังตอไปนี้** 

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลอืเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี 

ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน 
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เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตวัทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
....................................................................................................................................................................................................
....................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน.........................................มือถอื.................................. 
ท่ีอยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................................... 
ตําแหนงงาน
....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานที่ทํางาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)……… …………...….....…………………………… 
.................................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร....................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับ
ทาน) 
ทานเคยเดนิทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจนีแลว   
เม่ือวันท่ี....................... เดอืน.........................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดอืน.......................ป............... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันท่ี....................... เดอืน.........................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดอืน.......................ป............... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพนัธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...............................................................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 


