
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการเดินทาง            วนัที�  11-16 / 18-23 ตุลาคม ����                (! วนั � คืน) 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง – เจดย์ีโบราณ – หมู่บ้านเผ่าหยี5   
06.30 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออกชั �น � ประตทูางเข้าที� $ เคาน์เตอร์ 

D สายการบนิไทย โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ อํานวยความสะดวกตรวจเอกสารและที�นั�งก่อน
การเดินทาง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที� TG612 
14.05 น. ถึงสนามบิน “คนุหมิง”เมืองหลวงและเป็นเมืองที�ใหญ่ที�สดุในมณฑลยนูนานตั �งอยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั 6 จากทั �งหมด 27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื �นที�ถึง 15,561 ตาราง
กิโลเมตร อยู่สงูเหนือระดบันํ �าทะเล 6,200 ฟตุ คนุหมิงได้ชื�อว่าเป็นเมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ ทําให้มี
อากาศเย็นสบายตลอดทั �งปี จึงทําให้มีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นคร

แห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศยัอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ�งที�มีเสน่ห์ดึงดดูนกัท่องเที�ยว
ก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที�ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อย  นําท่านเดินทางสู่  เมืองฉู่สง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ I ชั�วโมง) เป็นเมืองที�อยู่



เหนือ ระหว่างทางที�จะเดินทางไปเมืองต้าลี�  นําท่าน  ชมเจดีย์โบราณ  หรือเจดีย์แห่งโชค

ลาภ  ซึ�งเป็นเจดีย์เก่าแก่  คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี �  เจดีย์มีความสงู L ชั �น แต่ละชั �นมีองค์   พระสงัฆ
จายในรูปแบบต่างๆ ซึ�งแต่ละองค์นั �นก็มีความหมายแตกต่างกนัไป  และความสมบรูณ์ของเมือง
ฉู่สงเป็นถิ�นที�อยู่เดิมของ ชนเผ่าหยี เป็นชนเผ่าโบราณซึ�งอาศัยอยู่รวมกันตั �งแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัท่านจะได้ชมเมืองโบราณซึ�งมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใคร
ซึ�งหาชมได้ยาก  อิสระให้ทกุท่านได้ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ  และเลือกซื �อสินค้าพื �นเมือง  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเข้าสู่ที�พกั YI REN GU ZHEN HOTEL  
   หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สอง  ฉู่สง – ต้าหลี� – ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดย์ีสามองค์ - ลี�เจยีง - เมืองเก่าลี�เจยีง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี=  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ $ 

ชั�วโมง) เมืองต้าหลี�หรือตาลีฟ ู ตั �งอยู่เยื �องไปทางทิศตะวนัตกของภาคกลางมณฑลยนูนาน ห่าง
จากคนุหมิงประมาณ �OO กิโลเมตร ได้ชื�อมาจากราชวงศ์ซง่ สมยัราชวงศ์ถงัเป็นเขตน่านเจ้า เดิม
มี P เจ้าได้รวบรวมเป็นเจ้าเดียวขึ �นอยู่กบัราชวงศ์ถงั โดยมีศิลาจารึก หนานเจาเตอฮั�วเปย ปีค.ศ. 
PSS เป็นหลกัฐาน  นําท่านชม   ทะเลสาบเอ๋อไห่ ทะเลสาบนํ �าจืด ขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบ
เตืยนฉือของมณฑลยนูนาน ให้ท่านได้ชมวิวภเูขาซางซา ที�ล้อมรอบทะเลสาบ  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเข้าชม เจดีย์สามองค์ ที�มีความสงูถึง 
SOO เมตรสร้างในสมยัอาณาจกัรน่านเจ้า และชมตกึรามบ้านช่องสมยัเก่าที�แสดงถึงความเจริญ
ในอดีต ชมประตเูมืองเหนือใต้ซึ�งถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองต้าหลี� ชมทศันียภาพรอบๆ พร้อม
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที�ระลกึ จากนั �น นําท่านเดินทางสู่เมือง ลี=เจียง  ซึ�งเป็นเมืองที�ตั �งอยู่ทางตอน
เหนือของเมืองต้าหลี� เป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตกบัจีน ตั �งอยู่ในหบุเขาที�มีทศันียภาพงดงาม 
เป็นถิ�นที�อยู่ของชาวหน่าซี ซึ�งอพยพมาจากทิเบต ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที�มีความน่าสนใจทั �งทาง
ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่ และยงัมีภาษา
ภาพสญัลกัษณ์ที�เป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย  นําท่านชม เมืองเก่าต้าหยัน หรือ เมืองเก่าลี=เจียง ที�
สร้างขึ �นในสมยัราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. USPO – UWU�) แม้ภายหลงัใน พ.ศ. I�LI จะมีการสร้างเมือง
ใหม่ แต่ชาวหน่าซีก็ยงัคงอนรัุกษ์และอยู่อาศยัใน เมืองเก่าแห่งนี �ปัจจบุนัมีประชากรอาศยัอยู่ราว 
XO,OOO คน มีพื �นที�ประมาณ X ตารางกิโลเมตร จงึเรียกชื�อเมืองแห่งนี �ว่า ต้าหยนั (ต้า แปลว่า 
ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมกึ) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว I ชั �นกึ�งดินกึ�งไม้ปลกูชิดติดกนั  เรียง
รายลดหลั�นไปตามเนินเตี �ย ๆ ที�ได้รับการวางผงัเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละ
หลงัจะอยู่คู่ขนานไปกบัแม่นํ �าหยก อนัเป็นลําธารนํ �าที�ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามงักร
หยก เคียงคู่กบัถนนที�ปดู้วยหินแกรนิตแดงอนัเรียบลื�นราวกบัถกูเจียระไน ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองที�ถกูเหยียบยํ�ามานานกว่า WOO ปี 



เย็น บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั  LIJIANG GUAN GUANG   
หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์จางอี>โหมว – อุทยานนํ>าหยก(อี>สุ่ยจ้าย)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาหมิะมังกรหยก เพื�อ โดยสาร

กระเช้าใหญ่ ขึ �นสู่ยอดเขาหิมะมงักรหยกสมัผสับรรยายกาศยอดเขา  ซึ�งอยู่สงูกว่าระดบันํ �าทะเล
ประมาณ 4,XOS เมตร โอบล้อมด้วยขนุเขาที�ปกคลมุด้วยหิมะ     

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านชม โชว์อลังการณ์  IMPRESSION 

LIJIANG โชว์ใหม่  และยิ�งใหญ่อลงัการที�สดุในประเทศจีน ด้วยทีมงานและนกัแสดงร่วม U,OOO 
ชีวิต กํากดัการแสดงโดย จางอี �โหมว และทีมงานผู้ กํากบัการแสดงโอลิมปิคปักกิ�ง IOOW  การ
แสดงบนเวทีขนาดยกัษ์ สไตล์โคลอสเซี�ยมรอบผู้ชม $SO องศา แสง สี เสียง เอฟเฟ็กซ์ตระการตา 
ทกุทิศทาง โดยมีภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั กํากบัโดย จางอี �โหมว ผู้ กํากบัเชื �อสายเอเชียที�
โด่งดงัระดบัฮอลลีวู้ด โชว์ของชนกลุ่มน้อยที�ยิ�งใหญ่ชดุนี �จะทําให้ท่านประทบัใจในมนต์เสน่ห์ของ
ยนูนานอย่างมิรู้ลืม จากนั �นนําท่านสู่ อุทยานนํ Jาหยก สถานที�เที�ยวแห่งใหม่ล่าสดุของลี�เจียง 
สถานที�แห่งนี �เป็นหวัใจทางด้านวฒันธรรมของชนเผ่าหน่าซี กลมกลืนกบัธรรมชาติที�งดงาม อนั
ประกอบด้วย ประตสูวรรค์  ซึ�งมีรูปปั �นแกะสลกัด้วยไม้  ข้างขวาเป็นพอ่ ข้างซ้ายเป็นแม่ และ
นํ �าตกมงักร ที�ไหลหลั�งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น $ ชั �น ชั �นแรกมีชื�อว่า  “มงักรออกถํ �า” ชั �นที�สองมี
ชื�อว่า “มงักรเล่นนํ �า” ชั �นที�สามมีชื�อว่า “มงักรโบยบิน” และยงัมี ต้นไม้เทวดา ซึ�งเป็นที�สกัการบชูา
ของคนในพื �นที� มีอายมุากกว่า XOO ปี  

เย็น บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั  LIJIANG GUAN GUANG   
หรือเทยีบเท่า  

วนัที�สี� ลี�เจยีง – บึงมังกรดาํ – โรงถ่ายภาพยนตร์ A เทพอสูรมังกรฟ้า – เมืองเก่าต้าหลี� – ฉู่สง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนําท่านชม บงึมังกรดาํ ซึ�งมีตํานานเล่าขานกนัว่ามีมงักร

หลายตวัปรากฏกายอยู่ในห้วงนํ �าแห่งนี � ปัจจบุนันี �เป็นสวนสําคญัที�สดุของเมืองลี�เจียง ชมวิว
ทิวทศัน์บริเวณสะพานหินอ่อนและเก๋งจีนที�สวยงามเป็นเลิศสามารถมองเห็นวิวภเูขาหิมะมงักร
หยกเป็นฉากกั �นหลงัที�สวยงามยิ�ง จากนั �นนําท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟัง
เรื�องราวเกี�ยวกบัแพทย์โบราณตั �งแต่อดีตถึงปัจจบุนั  การส่งเสริมการใช้สมนุไพรจีนที�มีมานานนบั
พนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรค โดยแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญ  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําท่านสู่เมือง ต้าหลี= เมืองต้าหลี�หรือตาลีฟ ูตั �งอยู่เยื �องไป
ทางทิศตะวนัตกของภาคกลางมณฑลยนูนาน ห่างจากคนุหมิงประมาณ �OO กิโลเมตร ได้ชื�อมา
จากราชวงศ์ซง่ สมยัราชวงศ์ถงัเป็นเขตน่านเจ้า เดิมมี P เจ้าได้รวบรวมเป็นเจ้าเดียวขึ �นอยู่กบั
ราชวงศ์ถงั โดยมีศิลาจารึก หนานเจาเตอฮั�วเปย ปีค.ศ. PSS เป็นหลกัฐาน จากนั �นเดินทางสู่ โรง



ถ่ายภาพยนตร์ ซึ�งเป็นที�ถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง 8 เทพอสรูมงักรฟ้า จากบทประพนัธ์อนัลือลั�น
ของกิมย้งโดยใช้สถานที�ถ่ายทํายงัเมืองต้าหลี� ถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอีกแห่งของต้าลี�ที�มีชื�อเสียง
ไม่แพ้ที�อื�นๆ พร้อมชมโชว์ 5 ชดุที�มีชื�อเสียง ประกอบด้วย โชว์ชดุแรก โชว์เปิดประตเูมือง  ชดุที� 2  
โชว์โยนลกูบอล ชดุที� 3 โชว์ไม้ต่อเท้า  ชดุที� 4 กายกรรม  ชดุที� 5  ชมตอนอวสานของเรื�องแปดเทพ
อสรูมงักรฟ้า ที�โรงถ่ายแห่งนี �ท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ�งในทะเลสาบ
นํ �าจืดที�โด่งดงับนที�ราบสงูมณฑลยนูนานจากนั �นนําท่านเมืองเก่าต้าหลี= ท่านจะได้ชมบ้านเรือน 
ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื �นเมือง ซึ�งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อยเรียกว่า
ชาวนาซี ให้ท่านเลือกซื �อสินค้าต่างๆ มากมายที�เป็นของพื �นเมืองจากนั �นเดินทางสู่เมืองฉสูง  

เย็น บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั  YIREN GU ZHEN  

HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�ห้า เมืองฉู่สง – ป่าหิน – คุนหมิง  
เช้า            บริการอาหารเช้า ที�โรงแรม หลงัอาหาร นําท่านสู่ป่าหิน ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั�วโมง ป่าหนิ ตั �งอยู่ 

 ในอําเภอสือหลินเมืองคนุหมิง มณฑลยนูนานของจีน ห่างจากตวัเมืองคนุหมิง PW กม. มียอดหิน
และเสาหินใหญ่น้อยตั �งเรียงรายกระจดักระจายอยู่ตามเนินเขา หุบเขา และในพื �นที�ราบ ป่าหิน
แห่งนี �จดัว่าเป็นป่าหินที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเที�ยวชม อุทยานป่าหนิ ตั �งอยู่ในอําเภอสื
อหลินภายในพื �นที� $XO ตารางกิโลเมตรที�มีภเูขาสงูๆตํ�าๆ ทอดตวัยาวเหยียดออกไปแห่งนี � มียอด
หินและเสาหินใหญ่น้อยตั �งเรียงรายกระจดักระจายอยู่ตามเนินเขา ป่าหินแห่งนี �จดัว่าเป็นป่าหินที�
มีขนาดใหญ่ที�สดุในโลกคือมีพื �นที�เฉพาะส่วนที�เยี�ยมชมราว UI ตารางกิโลเมตร ภายในป่าหินมี
ทางแยกมากกว่า �OO สาย มีจดุท่องเที�ยวกว่า IOO จดุ จงึได้สมญานามว่า วงัวนใต้ทะเล " หิน
ลกัษณะสวยงามแปลกตาเหล่านี �ล้วนเป็นหินปนูที�แต่เดิมอยู่ใต้ผิวนํ �าและเนื�องจากการ
เปลี�ยนแปลงของผิวโลกหินเหล่านี �จงึถกูดนัให้โผล่ขึ �นเหนือผิวนํ �ากลายเป็นภมิูทศัน์ที�งดงามโดด
เด่นป่าหินแห่งนี �ประมาณกนัว่า มีอายรุาว IPO ล้านปี ป่าหินแห่งนี �แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัๆคือ
ป่าหินน้อย (Minor stone forest) และป่าหินใหญ่ (Major stone forest) และอีกส่วนหนึ�งที�มี
ความงดงามไม่แพ้กนัคือ ส่วนของป่าหินนอก(Outer stone forest) ซึ�งอยู่บริเวณรอบนอกของป่า
หินน้อยและป่าหินใหญ่ ป่าหินแห่งนี �มีหินรูปทรงแปลกตาที�สวยงามอยู่มากมาย ป่าหินคนุหมิง
นบัเป็นพิพธิภณัฑ์ของป่าหินทั�วโลก จากนั �นนําท่านเดินทางกลบัคณุหมิง  

เย็น บริการอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั LONGWAY HOTEL   หรือ
เทียบเท่า 

 
 



วนัที�หก ช้อปปิ> งอสิระ  – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG613 
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพันธ์สินค้าพื>นเมอืงให้นักท่องเที�ยว
ทั�วไปได้รู้จกัคือ  นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , หยก , ชาหลงจิ�ง  , ไข่มุก หรือ ผ้าไหม  ซึ�งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบันักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะ
ใช้เวลาร้านละประมาณ I� นาที ซื>อหรือไม่ซื>อขึ>นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั>งสิ>น 

 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ � ท่าน 
เดก็อายุตํ�ากว่า K� ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
มเีตยีง+K ผู้ใหญ่ มเีตยีง+� ผู้ใหญ่ ไม่มเีตยีง+� ผู้ใหญ่ 

วนัที� 7 – 13 กุมภาพนัธ์ 2559  23,900 23,900 22,900 21,900 3,500 
 
 

อตัรานี>รวม 
� ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั เสน้ทางและสายการบินตามที�รายการระบุ ชั!นทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุก

แห่งที�มี **กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�วเอง 
� ค่าที�พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ , ท่าน 
� ค่าอาหารที�ระบุในรายการ 
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าวีซ่าจีน (2 วนัทาํการ) หนงัสือเดินทางสญัชาติไทย 
� ค่ารถรับ-ส่งและนาํเที�ยวตามรายการ 
� หวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเสน้ทาง นาํท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ประกนัอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ K,QQQ,QQQ บาท (ตามเงื�อนไขของกรมธรรม์) 
อตัรานี>ไม่รวม  
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเสื!อผา้ ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�ม

ที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากตอ้งการสั�งเพิ�มกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
� ค่าสมัภาระที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ ,< กก.) 
� ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างดา้ว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต, ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว, ใบสาํคญัถิ�นที�อยู,่ 

สาํเนาทะเบียนบา้น, สมุดบญัชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดาํ , นิ!ว ท่านละ , รูป แลว้ทางบริษทัฯ จะเป็นผูด้าํเนินการยื�นวีซ่าให้
ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว ผูเ้ป็นเจา้ของหนงัสือเดินทางจะตอ้งแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื�นวีซ่า) 

� ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม A% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย C% 
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 

 



เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ E เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย , หนา้เตม็ 
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี , นิ!ว ถ่ายไม่เกิน E เดือน , ใบ มีพื!นหลงัสีฟ้าเท่านั!น และตอ้งไม่ใช่สติIกเกอร์ หรือรูปพริ!นซ์จาก  

คอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน E เดือน อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟจิู เท่านั!น ) 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น 
5. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ 

2.L หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ�ม L<< บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) เอกสารพาสปอร์ต+รูปถ่ายสี
ขนาด , นิ!ว จาํนวน , ใบ + ที�อยู+่ใบอนุญาตการทาํงาน (ถา้มี) 

2., หนงัสือเดินทางคนไตห้วนั ( ตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน  รายละเอียดที�อยู ่ใบอนุญาตการทาํงาน) 
2.C หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม C,2<< บาท 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี> 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ E เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ!นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
เอกสารใช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�เหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ E เดือน **กรณีทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า

ไปดว้ย ณ วนัเดินทาง 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. กรุณาจองล่วงหนา้ 3 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั  
2. การยกเลิก 2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เกบ็ค่าเสียหาย ท่านละ 10,000 บาท 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 13 วนั เกบ็ค่าเสียหาย 50% ของราคาทวัร์ 
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั!งหมด 

3 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิT
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั!งสิ!น 

4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั!งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั!งสิ!น 

** ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทวัร์ทั!งหมด เนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั!นๆ 


