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 แชงกรลีา่ ดนิแดนในฝนั จากหนงัสอื LOST HORIZON 
 ขนึกระเชา้ใหญ ่ชม ภเูขาหมิะมงักรหยก 
 ชมสุดยอดเมอืงโบราณ : เมอืงโบราณลเีจยีง / เมอืงโบราณจงเตยีน 
 ชม วดัลามะซงจา้นหลงิ ไดช้อืวา่ พระราชวงัโปตะลานอ้ย 
 ขนึกระเชา้ชม หบุเขาพระจนัทรส์นีาํเงนิ สมัผสัลานหมิะกวา้งใหญภ่ายใตท้อ้งฟ้าสคีราม 

 ชม สระมงักรดาํ ทมีนีาํใสจนสะทอ้นทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมงักรหยก 
 ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ชอ่งแคบทลีกึทสีุดในโลก 
 ชม โคง้แรกแมน่ําแยงซเีกยีง แมน่าํทยีาวอนัดบัสามของโลก 
 เมนพูเิศษ ลมิรส อาหารจนีกวางตุง้ / สกุปีลาแซลมอน / สกุเีห็ด 

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทุกคนื !!!! 
 ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเทา่นนั ++++ รา้นแชเ่ทา้บวัหมิะ++++ 

 ราคาทวัร ์รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้ 
 

 

การนัต ี
10 คนออก
เดนิทาง !!! 
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ -สนามบนิหมงิฉางซุ่ย (คนุหมงิ)-HOTEL  
( 8L802: 20.55-00.20 ) 

   Hang Li Hotel 

4* Stars or Similar 

2 
วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้- เมอืงตา้หล ี- เมอืง
โบราณตา้หล ี- ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์

   Tong Xin Tang 

4* Stars or Similar 

3 
เมอืงจงเตยีน (แชงกรลี่า) - ระหว่างทาง ชมโคง้แรก
แมนํ่าแยงซเีกยีง - ช่องแคบเสอืกระโจน – เมอืงโบราณ
แชงกรลีา่ 

   
Grace Hotel 

4* Stars or Similar 

4 

หุบเขาพระจนัทรนํีาเง ิน (รวมกระเช้า) – วดัลามะซง
จา้นหลงิ (รวมรถแบตเตอร)ี - เมอืงลเีจยีง - สระมงักรดํา 
เมอืงเกา่ลเีจยีง 

   Feng Huang Yang 

Sheng Hotel 

4* Stars or Similar 

5 
อทุยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ ่ไป-กลบั) 
อทุยานนําหยก - เมอืงฉูฉง 

  
 

 Yu Hua Hotel 

4* Stars or Similar 

6 
เขา้รา้นแช่เท้าบวัหมิะ - สนามบนิคุนหมงิ - สนามบิน
สวุรรณภมู ิ KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45) 
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หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจอง และขอความกรณุาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถ

เลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึสายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 
 

กําหนดการเดนิทาง ตลุาคม - พฤศจกิายน 2562 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ 
18.00 น. คณะพรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ LUCKY AIR โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
ชว่ยทา่นจัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทเีรยีบรอ้ย 

20.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky Air เทยีวบนิท ี8L802  

00.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฉิางสุย่ เมอืงคุนหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทใีหญ่ทีสุดใน

มณฑลยนูนาน ไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 เวลาทจีนีเร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง กรณุาปรบัเวลาของทา่น เพอืใหต้รงตามเวลานดัหมาย 
  จากนัน นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพีัก 
ทพีกั  Hang Li Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงคนุหมงิ) 
 

วนัท ี2 วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้- เมอืงตา้หล ี- เมอืงโบราณตา้หล ี- ผา่นชม
เจดยีส์ามองค ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuantong Temple) วัดแหง่นีเป็นวัดทใีหญแ่ละเกา่แกท่สีดุใน
เมอืงคุนหมงิ สรา้งมาตังแต่สมัยราชวงศถั์ง
มีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่
การสรา้งวัดแห่งนีดูแลว้จะแปลกตากว่าวัด
อนืๆในจนี เพราะปกตแิลว้การสรา้งวัดของ
จีนส่วนมากจะตอ้งสรา้งอยู่บนภูเขา แต่วัด
หยวนทงสรา้งวัดตํากว่าภูเขา โดยวหิารจะ
อยูตํ่าทสีดุ เนืองจากวัดแหง่นีไมไ่ดส้รา้งขนึ
เพือเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจา้แม่
กวนอมิมาก่อน วัดหยวนทงทเีราเห็นอยู่นี
เ ป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง 
เ นื อ ง จ า ก วั ด นี ไ ด ้ถู ก ทํ า ล า ย ใ น ส มั ย
ราชวงศ์หมิง และไดร้ับการบูรณะโดยอู๋
ซานกุย้ ในสมัยทีอู๋ซานกุย้มาปกครองที
คนุหมงิ 

วัดหยวนทง เป็นวัดทีผสมผสานทังวัดไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนีเป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาถงึ 3 นกิาย สรา้งมาตังแต่สมยัราชวงศถ์ังมอีายยุาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี 
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จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient City) เป็นแหล่งท่องเทยีวที
ไดร้ับการฟืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่ชอ้ปปิง 
เ สือ ผ ้า  อ า ห า ร พืน เ มื อ ง  ขน ม  แ ล ะ ล า น
เอนกประสงคท์ีชาวจีนในคุนหมงิทุกเพศทุกวัย
จะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ทีสรา้งขึนมาเพือเป็นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้ขายของแบบ
จนีในสมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงค ์
สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืง
โบราณ เป็นทตีงัของวัดลามะ หรอืวดัธเิบต เมอืง
โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึชวีติความเป็นอยู่
ของชาวจีนในคุนหมงิทีมีหลากหลาย ใหท้่าน
อสิระชอ้ปปิง เดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงตา้หล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) เขตปกครองตนเอง
ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ในมณฑลยูนนานตังอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที
ระดบั 1,975 เมตร 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังอาหาร นําท่านชม เมอืงโบราณตา้หล ี(Ancient Town of Dali) สัมผัสบรรยากาศอันสงบ
เงยีบของ เมอืงไทเ่หอ อนัเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 
1000 ปี มกํีาแพงเมอืงทสีวยงาม บนกําแพงยังมหีอซงึม ีป้ายหนิแกะสลกัคําวา่ "ตา้หล"ี หาก
ท่านมาถงึจุดนี เสมือนว่า ท่านไดม้าถึงอาณาจักรน่านเจา้แลว้ ภายในเมืองโบราณยังมีสนิคา้
พนืเมอืงใหท้า่นไดซ้อืหา เพอืเป็นของฝากไดอ้ยา่งจใุจ 

ผา่นชม ดา่นเจดยีส์ามองค ์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงตา้หลทีโีดดเด่นงดงามอยู่รมิทะเลสาบ
เออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทพัีก  Tong Xin Tang ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงตา้หล)ี 
 

วนัท ี3 เมอืงจงเตยีน (แชงกรลีา่) - ระหวา่งทางชมโคง้แรกแมน่ําแยงซเีกยีง - ช่อง
แคบเสอืกระโจน - เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตยีน (แชงกรี
ลา่) ซงึอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนานซงึมพีรมแดนตดิกับอาณาเขต
หนาซี ของเมืองลีเจียง และอาณาจักรหยี 
ของเมอืงหนงิหลาง สถานทแีหง่นจีงึไดช้อืว่า 
“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทาง นํา
ทา่นแวะชม โคง้แรกแมนํ่าแยงซเีกยีง (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เกดิจากแม่นํา
แยงซีทีไหลลงมาจากชงิไห่และทิเบต ซงึ
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เป็นทรีาบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 
จนเกดิเป็น “โคง้แรกแมนํ่าแยงซ”ี 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน เดนิทางสู ่หูเ่ทยีวเสยี หรอื ชอ่งแคบเสอืกระโจน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็น
ร่องนําเชยีวในหุบเขาทมีคีวามยาวต่อเนืองกันถงึ 25 กม. มแีกง่อันตรายถงึ 18 แห่ง จงึไม่มใีคร
กลา้ลอ่งแกง่ในแถบนี จุดแคบทสีดุวัดได ้30 เมตร และเป็นชอ่งแคบทลีกึทสีดุในโลก คอืประมาณ 
3,900 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดตีชอ่งแคบเสอืนีสามารถกระโดดขา้มไปยังฝังตรงขา้มได ้จงึ
เป็นทมีาของ "ชอ่งแคบเสอืกระโจน" 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นศนูยร์วม
ของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทเิบตซึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคน
พนืเมอืงและรา้นขายสนิคา้ทรีะลกึมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
ทพัีก  Grace Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงแชงกรลีา่) 
 

วนัท ี4 หุบเขาพระจนัทรส์ีนําเงนิ (รวมกระเช้า) – วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถ
แบตเตอร)ี - เมอืงลเีจยีง – สระมงักรดาํ - เมอืงโบราณลเีจยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลนิ (Ganden Sumtseling Monastery)  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี วัดซงจา้น
หลนิเป็นวัดลามะทีใหญ่ทีสุดของมณฑล ยูนาน
ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ตังอยูบ่รเิวณเชงิ
เขาฝอปิง  อยู่ห่างจากตัว เมืองแชการีล่ า  5 
กโิลเมตร ถูกสรา้งขนึในปีค.ศ.1679 เป็นวัดลามะ
ทมีอีายเุกา่แกก่ว่า 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยู่
กว่า 700 รูป องคด์าไลลามะทหีา้ของทเิบตเป็นผู ้
เลือกสรรสถานทีสรา้งวัดแห่งนีหลังกราบทูล
จักรพรรด ิคังซแีห่งราชวงศ ์ชงิ และจักรพรรด ิคัง
ซไีดพ้ระราชทานนามวา่ กยุฮวา่ซอื 
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จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เชงิเขา เพอืโดยสาร กระเชา้ไฟฟ้า ขนึไปยัง หุบเขาพระจนัทรส์นีํา
เงนิ (The Valley of Blue Moon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ซงึบรเิวณทังเขาปก
คลุมดว้ยตน้กุหลาบพันปี ซงึจะออกดอกหลากสสีัน ทังขาว ชมพู ชมพูเขม้ ใหทุ้กท่านไดช้นืชม
ความงาม เดอืนพฤษภาคม - สงิหาคม บรเิวณตอนกลางของหุบเขาท่านจะไดพ้บกับความงาม
ของทุง่หญา้ ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และฝงูจามร ีทอีอกหาอาหารและเล็มหญา้ เดอืนกนัยายน - 
เมษายน หบุเขานจีะถกูปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนไปทวัเชน่กนั เมอืโดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขา 
ซงึสงูกวา่ระดับนําทะเลประมาณ 4,000 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสลานหมิะกวา้งใหญ่สดุสายตา ภายใต ้
ทอ้งฟ้าสคีราม งดงามดังภาพวาด ใหท้่านชนืชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตนืตาของลานหมิะและ
ทวิทศัน์เบอืงลา่ง 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ…สกุปีลาแซลมอน 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเีจยีง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี จงึไดร้ับการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น มรดกโลกทางวฒันธรรมใน
ปี 1997 จากองคก์ารยูเนสโก พนืทแีหง่นมีปีระวัตศิาสตรเ์ก่าแกย่าวนานหลายรอ้ยปี และเป็นทตัีง
ถนิฐานของชนเผ่าหน่าซ ี(Naxi) ทอีพยพมาจากทเิบต นําทา่นชม สระมงักรดํา (Heillongtan, 
Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถนั  (ใช้เวลาเด ินทางประมาณ 45 นาที) อยู่ใน
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรยีกกันว่า สวนยูว้ฉวน 
ตังอยู่ในตัวเมอืงลเีจียง ห่างจากตัวเมอืงเกา่ลเีจียง
ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร เเละทาง
ยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระนํา
มังกรนีสรา้งขนึสมัยราชวงศ์ชงิ (เเมนจู) จุดเด่น
ของทนีคีอื ความใสของนําทใีสราวกบัมรกต 
สระนํามังกรดํา เเห่งนีมเีรอืงเล่าขานต่อต่อกันมาว่า 
ในอดีตมคีนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใตนํ้าบา้ง 
ผุดขนึมาจากสระนําบา้ง บรรยากาศภายในสวนนัน
เงียบสงบและงดงามดว้ยบึงนําใสสะอาดสะทอ้น
ภาพทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่าง
ชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกทมีองจากบรเิวณ สระมังกรดําเป็นหนึงใน
ทวิทศัน์ทงีดงามทสีดุของจนี 
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นําท่านชม เมอืงโบราณลเีจยีง (Ancient Town of Lijiang) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 
น า ที ) เ มื อ ง เ ก่ า ก ว่ า  8 0 0  ปี  ที มี
สถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
แตกต่างไปจากเมืองโบราณอืนๆ ของจีน 
เนืองจากเป็นเมืองทีเป็นทีตังรกรากของ
ชาวหน่าซ ีหรอืนาซ ีมาตังแต่สมัยโบราณ 
เมืองนียังได รั้บการขนานนามว่า  "เวนิ
สแหง่ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลก
อกีดว้ย และเมอืงโบราณลีเจยีงเองก็ยังคง
รักษาความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มี
ทางเดนิทปีูดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบ
จนีโบราณ ลําธารทไีหลผา่นเกอืบทกุหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทกีงิใบ
ลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมอืงเก่าจะมาบรรจบกันท ีตลาดสเีหลยีม “ซอืฟาง
เจยี” ศนูยก์ลางการซอืขายสนิคา้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทพัีก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงลเีจยีง) 
 

วนัท ี5 อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ไป-กลบั) – อุทยานนําหยก – เมอืง
ฉูส่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

 

 

 
 

 

 

นําทา่นสู ่อทุยานภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรอื อวหีลงเซยี
ซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  ตงัอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลเีจยีง เป็น
ภเูขาสงูทตัีงตระหงา่น ซงึมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดทังปี ทวิเขาแหง่นีประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ตา่งๆ ทงัหบุหว้ย ธารนํา แนวผา และทุง่หญา้น่าซ ีทวิเขาแห่งนีเมอืมองจากระยะไกล จะเห็นเป็น
ลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลอืย สขีาวของหมิะทปีกคลุมอยู่นันดูราวกับหยกขาว ทตีัดกับสนํีาเงนิ
ของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า ทวิเขาแหง่นจีงึไดช้อืวา่ ภเูขาหมิะมังกรหยก นักทอ่งเทยีว
สามารถนังกระเชา้ไฟฟ้า ขึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขาทีความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่า
ระดบันําทะเลถงึ 4,506 เมตร เพอืชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทสีวยงามทสีุด ตลอดสองขา้ง
ทางทขีนึยอดเขา ชนืชมและดมืดํากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิอกีทงัภเูขาหมิะมังกรหยกแห่ง
นี ยังเป็นทมีาของตํานาน ชนเผ่าน่าซ ีทอีาศัยอยู่ในเขตทรีาบแถบนีมานานนับพันปี ทวิเขาแห่งนี
มพัีมธุพ์ชืปกคลมุอยา่งหนาแน่น ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมป่้าจะผลบิานมสีสีนัตระการตา ผูค้นจะพา
กันตอ้นสัตวเ์ลยีง พวก แพะ แกะ และจามรีเพืออกมากนิหญา้ (ราคาทวัรร์วมกระเชา้ไป-กลบั
แลว้) 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร 
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นําท่านสู่ อุทยานนําหยก (Jade Water Village) หรือ หมู่บา้นนําหยก (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท)ี ตังอยูบ่รเิวณเชงิเขาหมิะมังกร
หยก ดา้นทศิเหนือของเมอืงลเีจยีงหา่งจากตัวเมอืง
ลีเจียง 15 กโิลเมตร เป็นหมู่บา้นพืนเมืองเล็ก ๆ 
ท่ามกลางทิว ทัศน์สวยงามตามหลัก ฮวงจุ ย้ 
(ดา้นหนา้มนํีา ดา้นหลังมภีเูขา) นําทนีีจะเป็นนําใส
ทีมีสีเขียวคลา้ยหยก จนเป็นทีมาของหมู่บา้นนํา
หยก นําทไีหลมาทหีมูบ่า้นนันมทีกํีาเนดิมาจากนําผุ
บนภเูขาใตต้น้ไมย้ักษ์อายกุว่าพันปี สองตน้ ปัจจุบัน
หมู่บา้นนําหยกไดร้ับการขึนทะเบียนเป็นแหล่ง
ทอ่งเทยีวระดับ 4 A ของจนี 

จากนันเดนิทางสู่ เมอืงฉู่สง (Chuxiong) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมอืง
หลักของเขตปกครองตนเองชนชาตหิย ีเดมิเมอืงฉู่สงมชีอืเสียงในการผลติผา้ไหม และบหุร ีการ
เดนิทางสู่เมืองนีใชเ้วลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชวัโมง ระยะทางจากคุนหมงิไปเมืองฉู่สง 164 
กโิลเมตร และ จากเมอืงฉู่สงไปเมอืงตา้ล ี260 กโิลเมตร ซงึเมอืงฉู่สงเป็นเมอืงทางผ่านจากคุนห
มงิ ไปยงัเมอืงตา้ล ีเมอืงลเีจยีง และแชงกรลีา่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ…สกุเีห็ด 

ทพัีก  Yu Hua Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงฉู่สง) 
 

วนัท ี6 รา้นบวัหมิะ – ประตมูา้ทองไกห่ยก - สนามบนิคนุหมงิ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) สู ่รา้น

นวดเทา้ เพอืสขุภาพ ผอ่นคลายความเมอืยลา้ ใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้กบัยานวดขนาดพเิศษสูตรเดียว

ไม่ซําใคร พรอ้มชมครมีเป่าซู่ถัง หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื “บวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหมผ้พุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจําบา้น 
จากนันนําท่านสู่ ประตูมา้ทองไก่หยก ใหท้่าน

อสิระชอ้ปปิงทถีนนทีเก่าแก่ทสีุดของเมืองคุนหมงิ 
ซงึมซีุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจีน
เรียกว่าจนิหมา่และปีจ ีจนเป็นทมีาของชอืถนนแห่ง
นี โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี 
สรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แห่ง
นี เป็นแหล่งเสือผา้แบรนด์เนมทังของจีนและ
ต่ า งปร ะ เทศ ทีป ระตูม า้ทองไก่หยกรวม ทั ง
เครอืงประดับ ประตมูา้ทองไกห่ยกมอีัญมณีชนัเยยีม 
รา้นเครอืงดมืและประตูมา้ทองไกห่ยกมรีา้นอาหารพนืเมอืง 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร 

  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

18.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ สายการบนิ Lucky Air เทยีวบนิท ี8L801 

19.45 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต.ุ.. การจําหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถนิหรอืหวัหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตวัทไีม่ได ้
เกยีวขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทไีดร้ับไมต่รงกับทีสังไว ้หรอืจํานวนสนิคา้ไมต่รงกับทสีัง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน  บรษัิทฯ ไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใด ๆ กับการจําหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหวัหนา้ทัวรท์ังสนิ  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธใินการรับเปลยีนหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถนิในทกุกรณี 
 

เงอืนไขและราคา สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองตวัภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุครงั 
(มฉิะนนัทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลยีนแปลงใดๆ)*** 

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
เด็กอาย ุ2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
พกัเดยีว  
จา่ยเพมิ 

9 – 14 ตลุาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 
16 - 21 ตลุาคม 2562 21,999.- 22,999.- 4,500.- 
18 - 23 ตลุาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 
23 – 28 ตลุาคม 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

30 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
6 - 11 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
7 - 12 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

13 - 18 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
20 - 25 พฤศจกิายน 2562 20,999.- 20,999.- 4,500.- 
21 - 26 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
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อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
 ค่าโรงแรมทพัีกตามรายการทีระบุ ( หอ้งพักได ้2 ท่าน ในกรณีทเีดนิทางดว้ยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัด

หอ้งพักใหท้า่นแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้า่น 1 เตยีง ) 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีายการทวัรร์ะบ ุ
 คา่อาหารและเครอืงดมืตามทรีายการทัวรร์ะบ ุ
 คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทยีวตามทรีายการระบ ุ
 คา่วซีา่เขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมูค่ณะ หรอื Group Visa on arrival ** วซีา่แบบหมูค่ณะ ตอ้งไป-

กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซี่าจะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถนําไปใชก้ับการเดนิทางครังอนืๆ ได ้ 
กรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซีา่ไดทุ้กกรณี ลกูคา้ทมีวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถหักคนืคา่วซี่าได ้
และทางบรษิทัไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลูกคา้ทมีวีซีา่จนีแลว้ ทกุกรณี** กรณีลูกคา้มวีซีา่
แลว้ กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 
รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์

 กระเป๋าเดนิทางนําหนักตามทสีายการบนิกําหนด ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซักรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
 กรุณาเตรยีมค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ รวม 200 หยวน หรอื 1,000 บาท ต่อคน (เด็กชําระทปิเท่า

ผูใ้หญ)่ ไมร่วมคา่ของหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพงึพอใจ 
 ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ทีจ่าย 3% ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทจ่ีาย จากยอดขายจริงทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกให ้
ภายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้ับบรษัิททวัรเ์ทา่นัน 

 
เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 
1. ในการจองครังแรก ชําระมดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืทงัหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) 

พรอ้มสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย 
2. ส่งหนังสอืเดนิทางตัวจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซี่าจีนในหัวขอ้ดา้นล่าง) และ

เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วนั **กรณียนืดว่น 3 วนัทํา
การ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,500 บาท (อตัราดังกลา่วขา้งตน้ สําหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน) 

3. ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นเดนิทาง 20 วนั (ไมนั่บรวมวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุราชการ) 
 
เงอืนไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  
1. แจง้จํานวนผูเ้ดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํางวดแรก ทา่นละ 10,000.- บาท ขนึอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ทที่าน

เลอืกจอง หากท่านยกเลกิหลังการชําระค่ามัดจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืค่ามัดจําใหท้่านในทุกกรณี 
แต่ทา่นสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าใชส้ทิธแิทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

2. ชําระค่าทวัรส์ว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทาง 20 วัน หากทา่นยกเลกิหลังการชําระคา่ทัวรท์งัหมดแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ไมส่ามารถคนืค่าทัวรท์ังหมด หรอืบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิ
แทนได ้โดยเสยีค่าใชจ้่ายบางสว่นเพมิ เชน่ ค่าวซีา่สําหรับผูท้มีาแทนทา่น และคา่เปลยีนชอืทตีอ้งจ่ายใหก้ับ
สาการบนิ 

3. เมอืท่านเลือกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวร์ทังหมดแลว้ ทา่นไม่สามรถเลอืนการเดนิทางได ้
หรอืเปลยีนโปรแกรมทัวรไ์ด ้การเลอืนหรอืเปลยีนโปรแกรมทัวรเ์ท่ากับการยกเลกิทัวร ์ซงึทางบรษัิทฯ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทัวร ์หรอืเงนิมดัจําทัวรใ์หท้า่นได ้
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เอกสารในการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ 
วซีา่กรุป๊ (ตอ้งเรยีงแถวเขา้พรอ้มกนัทงักรุ๊ปตอนเขา้ ตม. จนี) 

 
 
 
(ราคาใหมป่รบัใชต้งัแต ่15 มนีาคม 
62  
เป็นตน้ไป ประกาศจากสถานทตูจนี) 
 
วซีา่เดยีวแบบปกต ิ4 วันทําการไมนั่บรวม
เสาร ์– อาทติย ์และวนัหยดุของสถานทตู
จนี เขา้ – ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: ในกรณีททีางรัฐบาลจนีมกีารประกาศยกเลกิวซิา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทงัสนิ ทําใหไ้มส่ามารถ
ยนืวซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการเก็บคา่วซีา่เพมิเตมิจากราคาทวัร ์วซีา่เดยีวทา่นละ 1,950 บาท สว่น
เอกสารทตีอ้งใชป้ระกอบการยนื กรณุาสอบถามทางบรษัิทฯ 
*ลกูคา้ทเีคยไป อนิเดยี/ ตรุก/ี ปากสีถาน หรอื กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง จะไมส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊

ได ้จะตอ้งเป็นวซีา่เดยีวเทา่นนั 
กรณีลูกคา้ตอ้งการยนืวซีา่เดยีว คา่วซีา่เดยีว 1,950 บาท/ทา่น (ใชเ้วลาในการยนืวซีา่ 15 วนัทาํการ) 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจาํนวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ขอสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ 

2-3 สปัดาหก์อ่นวนัเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัตแิละอืนๆ ทีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุตา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่คืนเงิน
คา่บรกิารททีา่นไดชํ้าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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5. รายการทัวรนี์เป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดร้ับการยนืยันทนัีง
จากสายการบนิ และโรงแรมทพัีกในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

7. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษัิทฯ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆ ทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหาสถานที
ทอ่งเทยีวอนืๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

9. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพมิจากท่าน  เฉพาะกรณีทที่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้น
จําหน่ายสนิคา้พนืเมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เชน่ รา้นบัวหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไขม่กุ ตาม
นโยบายส่งเสรมิการท่องเทยีวและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถนิขององค์การท่องเทยีวทอ้งถนิ เพราะการเขา้ชม
รา้นคา้เหล่านีจะไดรั้บการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบางส่วนจากองค์การท่องเทยีวทอ้งถนิ ซงึมผีลทําใหค้่าทัวร์ที
ทา่นจา่ยถกูลง  ดังนันหากทา่นไมเ่ขา้ชมรา้นใดรา้นหนงึ หรอืทงัหมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทัวรแ์พงขนึเนอืงทางทัวร์
ไมไ่ดร้ับการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทเีกดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซงึทางบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พมิจาก
ทา่น  

10. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งซอืตัวโดยสารรถทัวร ์หรอืเครืองบนิภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีของ
บรษัิท ฯ พรอ้มขอคํายนืยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รือไม่ มเิชน่นันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
หนงัสอืเดนิทางทไีมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 
 หนังสอืเดนิทางทมีอีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน หมายถงึหนังสอืเดนิทางทใีกลจ้ะหมดอาย ุหากนับจากวนัทตีอ้งใช ้

เดนิทางจนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปทําเลม่ใหมท่นัท ี
 หนังสอืเดนิทางทชีํารุด หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีมสี่วนใดสว่นหนงึขาดหายหรอืชํารุด เชน่ หนา้แรกทมีรีูป

และรายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนทําใหไ้มส่ามารถมองเห็น
รายละเอยีดไดค้รบถว้น หนา้ในเล่มหนังสอืเดนิทางขาดหายทังหนา้ หรอืบางส่วน ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนงึ
ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางชาํรดุทไีมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

หมายเหตุ เพอืหลกีเลยีงขอ้ผดิพลาดในเรอืงเอกสารการเดนิทาง ซงึอาจยังผลใหผู้เ้ดนิทางไม่สามารถเดนิทาง
ตามกําหนดได ้ กรุณาสง่หนังสอืเดนิทางเล่มจรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์
เขา้ ออกประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทจีะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้า่นทสีนามบนิในวันเดนทาง สําหรับท่านผู ้
เดนิทางทถีือหนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอกีครังก่อนเดนิทางไปสนามบนิ ว่า
ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชํารุด บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ หากหนังสอืเดนิทางของท่านมีปัญหา
ดังกลา่วจนทําใหท้า่นเดนิทางไมไ่ด ้
 

โปรแกรมทวัรด์งักลา่ว ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเทา่นนั !!! กรณีไมต่อ้งการลงรา้น ลกูคา้ตอ้ง
จา่ยเงนิเพมิ ทา่นละ 500 บาทคะ่ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 
 

 


