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NT207
ทวัรจ์นี คนุหมงิ ตา้หล ีลเีจยีง แชงกรลีา่ 5 วัน 4 คนื (MU)
ทัวรค์นุหมงิ จนี , 5 วัน 4 คนื ,

WEN YUE DONG FANG HOTEL  , JIN DAO HOTEL  , MAO YUAN HOTEL

คุนหมงิ - ตา้หล ี- เมอืงโบราณตา้หล ี- หมูบ่า้นซโีจว(ชมโชวช์าวไป๋) - ลเีจยีง - เมอืงโบราณลเีจยีง
ภูเขาหมิะมงักรหยก - โชวจ์างอวโีหมว - อุทยานน้าํหยก - แชงกรลีา่ - ภูเขาหมิะสอืขา่

หบุเขาพระจนัทรส์นี ้าํเงนิ - วดัลามะซงจา้นหลงิ - เมอืงโบราณแชงกรลีา่ - โคง้แรกแมน่้าํแยงซี
รา้นนวดเทา้ - วดัหยวนทง - รา้นผา้ไหม - อสิระชอ้ปปิงหา้งวอลมารท์ - สระน้าํมงักรดํา

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - คนุหมงิ - ตา้หลี

05.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ CHINA
EASTERN AIRLINES (MU) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

07.50 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ ประเทศจนี เทยีวบนิท ีMU2584 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

11.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ ประเทศจนี ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) ตังอยู่บรเิวณทรีาบลุม่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห ่และภเูขาฉางซาน



ตา้หลมีชีอืเสยีงในฐานะเป็นแหลง่ผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
WEN YUE DONG FANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ตา้หล ี- เมอืงโบราณตา้หล ี- หมูบ่า้นซโีจว(ชมโชวช์าวไป๋) - ลเีจยีง - เมอืงโบราณลเีจยีง - สระน้าํมงักรดํา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงโบราณแหง่ตา้หล ีสมัผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของ เมอืงไทเ่หอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซโีจว เป็นหมู่บา้นของชาวไป๋ ใหท้า่นไดช้มประเพณีและวัฒนธรรมของระบําพนืเมอืงชาวไป๋
ชมวธิกีารชงน้าํชา 3 ถว้ย 3 รส ทมีรีสชาตแิปลกและแตกตา่งกันไป

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเีจยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30ชวัโมง) เมอืงเล็ก  ๆทตัีงอยู่ทา่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือของตา้หลี
มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณลเีจยีง ดา้นหนา้จะมกีังหันวดิน ้าํขนาดใหญ่ตังโดดเดน่เป็นสงา่ เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงเกา่ลเีจยีง
ภายในเมอืงเกา่ลเีจยีงนันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์นีเกา่แกท่หีาชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี
บางหลังเหมอืนโรงเตยีมโบราณทเีราเคยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นสู ่เฮยหลงถนั หรือ สระมงักรดํา ชมความงดงามของอุทยาน ทกีวา้งใหญ่และน ้าํ ในบงึทใีสสะอาดมาก
จนสามารถสะทอ้นภาพทวิทัศนข์องภเูขาหมิะใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน
นอกจากนันทนีียังเป็นจดุททีา่นสามารถชมยอดเขามังกรหยกไดอ้ย่างงดงามและชดัเจนอกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สกุปีลาแซลมอน

ทพีกั
JIN DAO HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลเีจยีง - ภเูขาหมิะมงักรหยก(นงักระเชา้ใหญ)่ - โชวจ์างอวโีหมว - อทุยานน้าํหยก - แชงกรลีา่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขนึสูบ่รเิวณจดุชมววิ ภเูขาหมิะมงักรหยก ทคีวามสงูระดับ 4,506 เมตร
ใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและความยงิใหญ่ เทอืกเขานีหากมองดแูลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ
จงึเป็นทมีาของชอืเทอืกเขานันเอง

จากนันนําทา่นชม โชว ์IMPRESSION LIJIANG กํากับการแสดงโดย จางอโีหมว ใชนั้กแสดงซงึเป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชวีติ
ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทยีงิใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานน้าํหยก มรีูปปันแกะสลักดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่



และน ้าํตกมังกรทไีหลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบง่ไดเ้ป็น 3 ชนั ชนัแรก มชีอืวา่ มังกรออกถ ้าํ ชนัทสีองชอื มังกรเลน่น ้าํ ชนัทสีามชอื มังกรโบยบนิ
และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซงึเป็นทสีกัการบชูาของคนในพนืที

จากนันนําทา่นโดยสารรถโคช้สู ่เมอืงจงเตยีน(แชงกรลีา่)
ซงึอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซงึมพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลเีจยีง และอาณาจักรหยี ของเมอืงหนงิหลาง
ซงึอยู่หา่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิงีดงามของป่าไม,้ ทุง่หญา้, ภเูขา, ทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ
ดว้ยภมูปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทงีดงาม สถานทแีหง่นีจงึไดช้อืวา่ ดนิแดนแหง่ความฝนั

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MAO YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ภเูขาหมิะสอืขา่ - หบุเขาพระจนัทรส์นี้าํเงนิ(กระเชา้ขนึลง) - วดัลามะซงจา้นหลงิ - เมอืงโบราณแชงกรลีา่ - โคง้แรกแมน่้าํแยงซ-ี
ตา้หลี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะสอืขา่ เป็นทตัีงของ หบุเขาพระจนัทรส์นี้าํเงนิ ตังอยู่ใกลก้ับแชงกรีลา่ เป็นหบุเขาสงูเกนิ 4,000 เมตร
เป็นจดุชมววิจดุเดยีวทสีงูทสีดุของเมอืงจงเตยีน กลา่วกันวา่ ยามทอ้งฟ้าสดใสไรเ้มฆหมอก สามารถมองเห็นเทอืกภเูขาหมิะไดถ้งึสามเทอืกเขา
คอืภเูขาหมิะเหมยหล ีภเูขาหมิะมังกรหยก และภเูขาหมิะกงกา่ มหีมิะปกคลมุเกอืบทังปี นําทา่นขนึสูห่บุเขาพระจันทรส์นี ้าํเงนิโดยกระเชา้ไฟฟ้า
ชมทวิทัศนท์ะเลหบุเขาลอ้มรอบไดถ้งึ 360 องศา ของทะเลภเูขาแหง่แชงกรีลา่ทรีายลอ้มหบุเขา พระจันทรส์นี ้าํเงนิ

จากนันนําทา่นเทยีวชม วดัลามะซงจา้นหลงิ ตังอยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิง หา่งจากเมอืงจงเตยีนไปทางเหนือ 4 กม. สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1679
เป็นวัดลามะทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยู่กวา่ 700 รูป สรา้งขนึโดยดะไลลามะองคท์ ี5 ซงึใกลเ้คยีงกับสมัยอยุธยาตอนตน้
ในชว่งศตวรรษท ี18 สมัยจักรพรรดคัิงซ ีแหง่ราชวงศช์งิ ไดม้กีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง
โครงสรา้งของวัดแหง่นีสรา้งตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมอืงลาซา (ธเิบต) มหีอประชมุหลัก 2 หอ้ง และโอบลอ้มไปดว้ย
หอ้งพักสําหรับพระกวา่ 100 หอ้ง นอกจากนียังมโีบราณวัตถุอกีมากมาย รวมทังรูปปันทองสมัฤทธทิมีชีอืเสยีงมากทสีดุ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่
เป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซงึเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพนืเมอืงและรา้นขายสนิคา้ทรีะลกึมากมาย

นําทา่นผา่นชม ฉางเจยีงตยีวีาน (โคง้แรกแม่น ้าํแยงซ)ี เกดิจากแม่น ้าํแยงซทีไีหลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต
ซงึเป็นทรีาบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น โคง้แรกแม่น ้าํแยงซี

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงตา้หล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี
ในมณฑลยูนนานตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไหก่ับภเูขาฉางซาน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
WEN YUE DONG FANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ตา้หล ี- คนุหมงิ - รา้นนวดเทา้ - วดัหยวนทง - รา้นผา้ไหม - อสิระชอ้ปปิงหา้งวอลมารท์ หรอื ถนนคนเดนิ - คนุหมงิ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) เมอืงเอกและเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33
ลา้นคน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติการนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาติ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนูพเิศษ!! อาหารกวางตุง้

บา่ย
นําทา่นนมัสการสงิศักดสิทิธ ิณ วดัหยวนทง ซงึเป็น “วัดทใีหญ่ทสีดุในนครคนุหมงิ” มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 1,200 ปี
ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงคนุหมงิ ใหท้า่นชมสถาปัตยกรรมแบบจนีโบราณ มโีบสถท์งีดงาม สระน ้าํใสสะอาด
ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบ  ๆภเูขาและเมอืงคนุหมงิ นําทา่นนมัสการพระพทุธรูปจําลอง ซงึอัญเชญิมาจากประเทศไทย สมัยที
พณ.เกรียงศักด ิชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรีไดม้กีารอัญเชญิพระพทุธชนิราชมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เอกซอืสนิคา้และผลติภัณฑ ์ทผีลติดว้ยผา้ไหม

จากนัน อสิระชอ้ปปิงหา้งวอลมารท์ หรือ ถนนคนเดนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตา่ง  ๆฝากญาตสินทิมติรสหายกอ่นกลับ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สกุเีห็ด+น้าํจมิไทยรสเด็ด

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิ

23.20 น.
กลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เทยีวบนิท ีMU2583 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

00.50 +1 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรค์ุนหมงิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี23 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:36 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรค์ุนหมงิ จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• โรงแรมทพีกั 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 12 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึราคาทัวรน์ ีเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี18 ธนัวาคม 2560 เป็นเงนิ 6,300
บาท (หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ ท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และสมัภาระถอืขนึเครอืงได ้1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครงในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16 - 69 ปี เท่านัน **

หมายเหต ุ: กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน - 15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปี ขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1
เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆทังสนิ เตมิกบัทางบรษัิทได ้**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง** 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง
กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์300 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-
กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นนั) หรอื คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (4วนัทําการ) ทา่นละ 1,800 บาท (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย)

หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทําการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,925 บาท
(อตัราดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วัน นับจากวันททีําการจอง

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วัน กอ่นการเดนิทาง (กรณไีมช่ําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึ



กรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ)ิ

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯ แบบเตม็ และเห็นชัดเจน หลงัจากการชําระเงนิ

หมายเหต ุหากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สําเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน ขนึไป คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(9 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• กรณุาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนอืงจากรฐับาลทอ้งถนิตอ้งการรกัษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ
จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (วซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่



• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร(ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร(ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 - 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

หมายเหต ุ:
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให  ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี
ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก
นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่
นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**
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