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 แชงกรีลา่ ดินแดนในฝนั จากหนงัสือ LOST HORIZON 

 ข้ึนกระเชา้ใหญ ่ชม ภเูขาหิมะมงักรหยก 

 ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณล่ีเจยีง / เมืองโบราณจงเต้ียน 

 ชม วดัลามะซงจา้นหลิง ไดช่ื้อว่า พระราชวงัโปตะลานอ้ย 

 ข้ึนกระเชา้ชม หุบเขาพระจนัทรสี์นํ้าเงิน สมัผสัลานหิมะกวา้งใหญภ่ายใตท้อ้งฟ้าสีคราม 

 ชม สระมงักรดาํ ท่ีมีนํ้าใสจนสะทอ้นทิวทศันข์องเทือกเขาหิมะมงักรหยก 

 ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบท่ีลึกท่ีสุดในโลก 

 ชม โคง้แรกแม่นํ้าแยงซีเกียง แม่นํ้าท่ียาวอนัดบัสามของโลก 

 เมนูพิเศษ ล้ิมรส อาหารจนีกวางตุง้ / สุก้ีปลาแซลมอน / สุก้ีเห็ด 

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทุกคืน !!!! 

 ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเท่านั้น ++++ รา้นแช่เทา้บวัหิมะ++++ 

 ราคาทวัร ์รวมค่าวีซ่ากรุป๊แลว้ 
 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ -สนามบินหมิงฉางซุ่ย (คนุหมิง)-HOTEL  

( 8L802: 20.55-00.20 ) 

   Hang Li Hotel 

4* Stars or Similar 

2 
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู ้- เมืองตา้หล่ี - เมือง

โบราณตา้หล่ี - ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์

   Tong Xin Tang 

4* Stars or Similar 

3 เมืองจงเตี้ ยน (แชงกรีลา่) - ระหว่างทาง ชมโคง้แรกแม่นํ้า    Grace Hotel 
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แยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีลา่ 4* Stars or Similar 

4 

หุบเขาพระจนัทรีนํ้าเงิน (รวมกระเชา้) – วดัลามะซงจา้นห

ลิง (รวมรถแบตเตอร่ี) - เมืองล่ีเจียง - สระมงักรดาํ เมือง

เก่าล่ีเจยีง 

   Feng Huang Yang Sheng 

Hotel 

4* Stars or Similar 

5 
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่ ไป-กลับ) 

อุทยานนํ้าหยก - เมืองฉูฉง 

  

 

 Yu Hua Hotel 

4* Stars or Similar 

6 
เข้ารา้นแช่เท้าบัวหิมะ - สนามบินคุนหมิง - สนามบิน

สุวรรณภูมิ  KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45) 

    

หากท่านมีความจาํเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เท่ียวบินเพ่ือยืนยนักบัทางเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการจอง และขอความกรุณาใหท้่านซ้ือตัว๋เคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถ

เล่ือนวันและเวลาเดินทางได ้อนัเน่ืองมาจาก หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก

เท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสายการบิน

พิจารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภยั

ในความไม่สะดวก 

กาํหนดการเดินทาง ตลุาคม - พฤศจกิายน 2562 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคนุหมิง ฉางสุย่ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์

สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและช่วยท่านจดัการดา้น

เอกสาร และสมัภาระในการการเดินทางจนเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคนุหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เท่ียวบินท่ี 8L802  

00.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตฉิางสุย่ เมืองคนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนาน 

ไดส้มญานามวา่ นครแห่งฤดใูบไมผ้ลิ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 เวลาท่ีจนีเร็วกว่าไทย 1 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของทา่น เพ่ือใหต้รงตามเวลานดัหมาย 

  จากน้ัน นําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ท่ีพกั  Hang Li Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองคนุหมิง) 

วนัที่ 2 วดัหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู ้- เมืองตา้หล่ี - เมืองโบราณตา้หล่ี - ผ่านชมเจดียส์ามองค ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ วดัหยวนทง (Yuantong Temple) วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองคุนหมิง 

สรา้งมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสรา้งวดัแห่งน้ีดูแลว้จะแปลก

ตากว่าวดัอ่ืนๆในจีน เพราะปกติแลว้การสรา้งวดัของจีนส่วนมากจะตอ้งสรา้งอยู่บนภูเขา แต่วดัหยวนทง

สรา้งวดัตํา่กวา่ภเูขา โดยวิหารจะอยูต่ํา่ท่ีสุด เน่ืองจากวดัแหง่น้ีไมไ่ดส้รา้งข้ึนเพ่ือเป็นวดัโดยตรง แต่เคยเป็น
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ศาลเจา้แมก่วนอิมมาก่อน วดัหยวนทงท่ีเราเห็นอยูน้ี่เป็นลกัษณะของวดัในสมยัราชวงศช์ิง เน่ืองจากวดัน้ีได้

ถกูทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดร้บัการบรูณะโดยอู๋ซานกุย้ ในสมยัท่ีอู๋ซานกุย้มาปกครองท่ีคุนหมิง 

 วดัหยวนทง เป็นวดัท่ีผสมผสานทั้งวดัไทย พม่า และธิเบต วดัแห่งน้ีเป็นศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 

นิกาย สรา้งมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient City) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟู

ใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้ นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุนหมิ

งทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีสรา้งข้ึนมาเพ่ือเป็นการ

อนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้ขายของแบบจีนในสมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค ์สรา้งเป็น

เจดีย์แบบธิเบต และดา้นหลังของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลาย ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง เดินเล่นตาม

อธัยาศยั 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เขตปกครองตนเองทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 

เมตร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร 

 หลงัอาหาร นําท่านชม เมืองโบราณตา้หล่ี (Ancient Town of Dali) สมัผสับรรยากาศอนัสงบเงียบของ 

เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1000 ปี มี

กาํแพงเมืองท่ีสวยงาม บนกาํแพงยงัมีหอซ่ึงมี ป้ายหินแกะสลกัคาํว่า "ตา้หล่ี" หากท่านมาถึงจุดน้ี เสมือน

วา่ ท่านไดม้าถึงอาณาจกัรน่านเจา้แลว้ ภายในเมืองโบราณยงัมีสินคา้พื้ นเมืองใหท่้านไดซ้ื้อหา เพ่ือเป็นของ

ฝากไดอ้ยา่งจุใจ 

 ผ่านชม ด่านเจดียส์ามองค ์อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตา้หล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ 

ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค ์

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  Tong Xin Tang ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองตา้หล่ี) 

วนัที่ 3 เมืองจงเตี้ ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางชมโคง้แรกแม่นํ้าแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - 

เมืองโบราณแชงกรีล่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ ยน (แชงกรีล่า) ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมี

พรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และอาณาจกัรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานท่ีแห่งน้ีจึงได้

ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน ระหว่างทาง นําท่านแวะชม โคง้แรกแม่นํ้าแยงซีเกียง (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม.) เกิดจากแม่น้ําแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบั

เขาไหห่ลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โคง้แรกแม่นํ้าแยงซี” 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร 

 จากน้ัน เดินทางสู่ หู่เที่ยวเสีย หรือ ช่องแคบเสือกระโจน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นร่องน้ํา

เชี่ยวในหุบเขาท่ีมีความยาวต่อเน่ืองกนัถึง 25 กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกลา้ล่องแก่งใน
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แถบน้ี จุดแคบท่ีสุดวดัได ้30 เมตร และเป็นช่องแคบท่ีลึกท่ีสุดในโลก คือประมาณ 3,900 เมตร ตาม

ตาํนานเล่าวา่ ในอดีตช่องแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของ "ช่องแคบเสือ

กระโจน" 

 จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นศูนยร์วมของ

วฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพ้ืนเมอืงและรา้นขาย

สินคา้ท่ีระลึกมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  Grace Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองแชงกรีล่า) 

วนัที่ 4 หุบเขาพระจนัทรสี์นํ้าเงิน (รวมกระเชา้) – วดัลามะซงจา้นหลิน (รวมรถแบตเตอร่ี) - เมืองล่ีเจยีง – 

สระมงักรดาํ - เมืองโบราณล่ีเจยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วดัลามะซงจา้นหลิน (Ganden Sumtseling Monastery) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) วดัซงจา้นหลินเป็นวดัลามะท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑล ยนูานทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง

จีน ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาฝอปิง อยูห่่างจากตวัเมืองแชการีล่า 5 กิโลเมตร ถกูสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1679 เป็นวดั

ลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 300 ปี มีพระลามะจาํพรรษาอยูก่วา่ 700 รปู องคด์าไลลามะท่ีหา้ของทิเบตเป็นผู้

เลือกสรรสถานท่ีสร้างวัดแห่งน้ีหลังกราบทูลจักรพรรดิ คังซีแห่งราชวงศ์ ชิง และจักรพรรดิ คังซีได้

พระราชทานนามวา่ กุยฮว่าซ่ือ 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เชิงเขา เพื่อโดยสาร กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนไปยงั หุบเขาพระจนัทรส์ีนํ้าเงิน (The 

Valley of Blue Moon) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซ่ึงบริเวณทั้งเขาปกคลุมดว้ยตน้กุหลาบพนัปี ซ่ึง

จะออกดอกหลากสีสนั ทั้งขาว ชมพ ูชมพเูขม้ ใหทุ้กท่านไดช้ื่นชมความงาม เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 

บริเวณตอนกลางของหุบเขาท่านจะไดพ้บกบัความงามของทุ่งหญา้ ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และฝงูจามรี ท่ี

ออกหาอาหารและเล็มหญา้ เดือนกันยายน - เมษายน หุบเขาน้ีจะถูกปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนไปทัว่

เช่นกนั เมื่อโดยสารกระเชา้ไปถึงยอดเขา ซ่ึงสงูกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะไดส้มัผัส

ลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตา ภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ใหท่้านช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงาม 

ต่ืนตาของลานหิมะและทิวทศัน์เบ้ืองล่าง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร เมนูพิเศษ…สุก้ีปลาแซลมอน 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจยีง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน 

สาธารณรฐัประชาชนจีน จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1997 จากองคก์าร

ยูเนสโก พ้ืนท่ีแห่งน้ีมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายรอ้ยปี และเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชนเผ่าหน่าซี 

(Naxi) ท่ีอพยพมาจากทิเบต นําท่านชม สระมังกรดาํ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลง

ถนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยู่

ในตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก ยกให้

เป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระน้ํามงักรน้ีสรา้งขึ้ นสมยัราชวงศช์ิง (เเมนจ)ู จุดเดน่ของท่ีน่ีคือ ความใสของ

นํ้าท่ีใสราวกับมรกต สระน้ํามงักรดํา เเห่งน้ีมีเร่ืองเล่าขานต่อต่อกนัมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรดํา
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ปรากฏกายใตน้ํ้าบา้ง ผุดข้ึนมาจากสระน้ําบา้ง บรรยากาศภายในสวนน้ันเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน้ําใส

สะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะ

มงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ สระมงักรดาํเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจนี 

 นําท่านชม เมืองโบราณล่ีเจยีง (Ancient Town of Lijiang) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองเก่า

กว่า 800 ปี ท่ีมีสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆ ของจีน 

เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมยัโบราณ เมืองน้ียงัไดร้บัการขนาน

นามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย และเมืองโบราณล่ีเจียงเองก็ยงัคงรักษา

ความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีทางเดินท่ีปดูว้ยหินอดัแน่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ลาํธารท่ีไหลผ่าน

เกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคง้หินเก่าแก่ ตน้หลิวริมลําธารท่ีกิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ

สายในเขตเมืองเกา่จะมาบรรจบกนัท่ี ตลาดสีเ่หล่ียม “ซ่ือฟางเจยี” ศนูยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองล่ีเจยีง) 

วนัที่ 5 อุทยานภูเขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ไป-กลบั) – อุทยานนํ้าหยก – เมืองฉู่สง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรือ อว้ีหลงเซ่ียซาน (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม.)  ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเกา่ล่ีเจยีง เป็นภเูขาสงูท่ีตั้งตระหง่าน ซ่ึง

มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ทิวเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบหว้ย ธารน้ํา แนวผา 

และทุ่งหญา้น่าซี ทิวเขาแหง่น้ีเมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย สีขาวของหมิะ

ท่ีปกคลุมอยูน้ั่นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักบัสีน้ําเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งน้ีจึงได้

ชื่อว่า ภูเขาหิมะมงักรหยก นักท่องเท่ียวสามารถนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 

3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงาม

ท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ชื่นชมและด่ืมดํา่กับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกทั้งภูเขาหิมะ

มงักรหยกแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีมาของตํานาน ชนเผ่าน่าซี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตท่ีราบแถบน้ีมานานนับพนัปี ทิวเขา

แหง่น้ีมีพมัธุพื์ชปกคลุมอยา่งหนาแน่น ชว่งฤดใูบไมผ้ลิ ดอกไมป่้าจะผลิบานมีสีสนัตระการตา ผูค้นจะพากนั

ตอ้นสตัวเ์ล้ียง พวก แพะ แกะ และจามรีเพ่ืออกมากินหญา้ (ราคาทวัรร์วมกระเชา้ไป-กลบัแลว้) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร 

 นําท่านสู่ อุทยานนํ้าหยก (Jade Water Village) หรือ หมู่บา้นนํ้าหยก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาหมิะมงักรหยก ดา้นทิศเหนือของเมืองล่ีเจยีงห่างจากตวัเมืองล่ีเจียง 15 กิโลเมตร 

เป็นหมู่บา้นพื้ นเมืองเล็ก ๆ ท่ามกลางทิวทศัน์สวยงามตามหลัก ฮวงจุย้ (ดา้นหน้ามีน้ํา ดา้นหลังมีภูเขา) 

น้ําท่ีน่ีจะเป็นน้ําใสท่ีมีสีเขียวคลา้ยหยก จนเป็นท่ีมาของหมู่บา้นน้ําหยก น้ําท่ีไหลมาท่ีหมู่บา้นน้ันมีท่ีกาํเนิด

มาจากน้ําผุบนภูเขาใตต้น้ไมย้กัษ์อายุกว่าพนัปี สองตน้ ปัจจุบนัหมู่บา้นน้ําหยกไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็น

แหล่งท่องเท่ียวระดบั 4 A ของจนี 

 จากน้ันเดินทางสู่ เมืองฉู่สง (Chuxiong) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลกัของเขต

ปกครองตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผา้ไหม และบุหร่ี การเดินทางสู่เมืองน้ีใชเ้วลา

ทางรถไปทางเหนือ 2 ชัว่โมง ระยะทางจากคุนหมิงไปเมืองฉู่สง 164 กิโลเมตร และ จากเมืองฉู่สงไป
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เมืองตา้ล่ี 260 กิโลเมตร ซ่ึงเมืองฉู่สงเป็นเมืองทางผ่านจากคุนหมิง ไปยงัเมืองตา้ล่ี เมืองล่ีเจียง และแชงกรี

ล่า 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร เมนูพิเศษ…สุก้ีเห็ด 

ท่ีพกั  Yu Hua Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองฉู่สง) 

วนัที่ 6 รา้นบวัหิมะ – ประตมูา้ทองไก่หยก - สนามบินคนุหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) สู่ รา้นนวดเทา้ 

เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ ใหท้่านไดแ้ช่เทา้กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซ่ํ้าใคร พรอ้มชม

ครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผุ้พอง และแมลง

กดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น 

 จากน้ันนําท่านสู่ ประตูมา้ทองไก่หยก ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองคุนหมิง ซ่ึงมีซุม้

ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแหง่น้ี โดยซุม้มา้

ทองและไกม่รกตมีอายุร่วม 400 ปี สรา้งข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ในถนนยา่นการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเส้ือผา้

แบรนดเ์นมทั้งของจนีและต่างประเทศ ท่ีประตมูา้ทองไกห่ยกรวมทั้งเคร่ืองประดบั ประตมูา้ทองไก่หยกมีอญั

มณีชั้นเยีย่ม รา้นเคร่ืองด่ืมและประตมูา้ทองไกห่ยกมีรา้นอาหารพ้ืนเมอืง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร 

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินคนุหมิง ฉางสุย่ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เท่ียวบินท่ี 8L801 

19.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (ถา้มี) 

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป  (ชาํระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวนัเช็คอิน) 

(คา่ทิปหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเง ือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ
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หมายเหต.ุ.. การจาํหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหน้าทวัรเ์ป็นกิจกรรมส่วนตวัท่ีไม่ไดเ้กี่ยวขอ้ง

กบับริษัททวัรแ์ต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจของท่าน  หากเกิดกรณีสินคา้ท่ี

ไดร้บัไม่ตรงกบัท่ีสัง่ไว ้หรือจาํนวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสัง่ หรือไม่ไดร้บัความสะดวก กรุณาติดต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผ่าน

หวัหนา้ทวัรเ์ท่าน้ัน  บริษัทฯ ไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัการจาํหน่ายขนมบนรถของไกดแ์ละหวัหน้าทวัรท์ั้งส้ิน  ทางบริษัทฯ 

ของสงวนสิทธ์ิในการรบัเปล่ียนหรือคืนสินคา้แทนไกดท์อ้งถ่ินในทุกกรณี 

เง่ือนไขและราคา สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

หากมีการจองตัว๋ภายใน กรุณาแจง้ใหท้ราบก่อนจองทุกครั้ง 

(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รบัผิดชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ) 

อตัราค่าบริการ (ราคาตอ่ท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเด่ียว  

จา่ยเพ่ิม 

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.- 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 คา่ตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั และ คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง  

 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีท่ีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท่้าน

แบบ 2 เตียงและมเีตียงเสริมใหท่้าน 1 เตียง ) 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการทวัรร์ะบุ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีรายการทวัรร์ะบุ 

 คา่รถรบัส่งระหวา่งนําเท่ียวตามท่ีรายการระบุ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival **วีซ่าแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆ ได ้กรณียกเลิกเดินทาง ไม่

สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี ลกูคา้ท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถหกัคืนค่าวีซ่าได ้และทางบรษิทัไม่มีการลดราคา

ทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจนีแลว้ ทุกกรณี** กรณีลูกคา้มีวีซ่าแลว้ กรณุาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 กระเป๋าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกาํหนด ท่านละ 20 กิโลกรมั 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 กรุณาเตรียมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ รวม 200 หยวน หรือ 1,000 บาท ตอ่คน (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่) ไม่

รวมค่าของหวัหนา้ทวัร ์คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพึงพอใจ 

 ค่า VAT 7% หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม และ

หกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ี

ถกูใหก้บับริษัททวัรเ์ท่าน้ัน 

เง่ือนไขการทาํการจอง และชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. ส่งหนังสือเดินทางตวัจริง, พรอ้มรปูถ่าย จาํนวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหวัขอ้ดา้นล่าง) และเอกสารท่ีให้

กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั **กรณียื่นดว่น 3 วนัทาํการ ชาํระค่าสว่นตา่ง

เพิ่ม 1,500 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน) 

เง่ือนไขการจอง และยกเลิกทวัร ์  

1. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามรถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน

โปรแกรมทวัรไ์ด ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ท่ากบัการยกเลิกทวัร ์ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์

หรือเงินมดัจาํทวัรใ์หท่้านได ้

เอกสารในการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ 

วีซ่ากรุป๊ (ตอ้งเรียงแถวเขา้พรอ้มกนัทั้งกรุป๊ตอนเขา้ ตม. จนี) 
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(ราคาใหม่ปรบัใชต้ัง้แต ่15 มีนาคม 62 เป็นตน้ไป ประกาศจากสถานทูตจีน) 

วซ่ีาเดียวแบบปกติ 4 วนัทาํการไมนั่บรวมเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยุดของสถานทตูจนี เขา้ – ออก 

หมายเหต ุ: ในกรณีท่ีทางรฐับาลจนีมีการประกาศยกเลิกวซ่ิากรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆ ทั้งส้ิน ทาํใหไ้มส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ป

ไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บคา่วซ่ีาเพ่ิมเติมจากราคาทวัร ์วซ่ีาเดียวท่านละ 1,950 บาท ส่วนเอกสารท่ีตอ้งใช้

ประกอบการยืน่ กรุณาสอบถามทางบริษัทฯ 

*ลกูคา้ท่ีเคยไป อินเดยี/ ตรุกี/ ปากีสถาน หรือ กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง จะไม่สามารถยืน่วีซ่ากรุป๊ได ้จะตอ้งเป็น

วีซ่าเด่ียวเทา่นั้น 

กรณีลกูคา้ตอ้งการยืน่วีซ่าเด่ียว ค่าวีซ่าเด่ียว 1,950 บาท/ทา่น (ใชเ้วลาในการยืน่วีซ่า 15 วนัทาํการ) 

กรณีคณะออกเดินทางได ้ 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มหีวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ขอสงวนสทิธ์ิไม่ออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบ 2-3 สปัดาห์

กอ่นวนัเดินทาง 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญู

หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ีท่าน

ไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการทวัรน้ี์เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดร้บัการยนืยนัท่ีนัง่จากสายการ

บิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน 

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้นจาํหน่าย

สินคา้พ้ืนเมืองตามโปรแกรมทวัร ์เชน่ รา้นบวัหิมะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริม

การท่องเท่ียวและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถ่ินขององคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหล่าน้ีจะไดร้ับการ

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยบางส่วนจากองคก์ารท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีผลทาํใหค้า่ทวัรท่ี์ท่านจา่ยถกูลง  ดงัน้ันหากท่านไม่เขา้ชม

รา้นใดรา้นหน่ึง หรือทั้งหมดย่อมส่งผลใหค่้าทวัรแ์พงขึ้ นเน่ืองทางทวัรไ์ม่ไดร้บัการสนับสนุนค่าใชจ้่ายท่ีเกิดการเขา้ชม

รา้นคา้ฯ   ซ่ึงทางบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมจากท่าน  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทัวร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ 

พรอ้มขอคาํยืนยนัวา่กรุป๊สามารถออกเดินทางไดห้รือไม ่มิเชน่น้ันทางบริษัท ฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

หนงัสือเดินทางที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

 หนังสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอายุ หากนับจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทาง

จนถึงวนัหมดอายุ ถา้น้อยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไมไ่ด ้ท่านตอ้งไปทาํเล่มใหมท่นัที 

 หนังสือเดินทางท่ีชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือชํารุด เช่น หน้าแรกท่ีมีรูปและ

รายละเอียดของผูเ้ดินทางมรีอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมกีารแตม้สีหรือหมึกจนทาํใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้

ครบถว้น หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใชก้าวติดหน้าใดหน้าหน่ึงในเล่มจนไมส่ามารถเปิดดู

รายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนังสือเดินทางชาํรุดท่ีไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้ 

หมายเหต ุเพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจยงัผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาํหนด

ได ้ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศให้

เรียบรอ้ย โดยเจา้หน้าท่ีจะคืนหนังสือเดินทางใหท่้านท่ีสนามบินในวนัเดนทาง สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางติด

ตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชาํรุด 

บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมปัีญหาดงักล่าวจนทาํใหท่้านเดินทางไมไ่ด ้

โปรแกรมทวัรด์งักลา่ว ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเท่านั้น !!! กรณีไม่ตอ้งการลงรา้น ลกูคา้ตอ้งจา่ยเงินเพ่ิม ท่านละ 500 

บาทค่ะ 

*เม่ือท่านชาํระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ  

จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้* 
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แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


