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วนัแรก กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภูม)ิ - ตา้หลี ่ 
08.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI AIRWAYS 

พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  
10.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG612 

 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี  

14.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋า

สมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ตา้หลีเ่ป็นเมอืงเกา่แก ่ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบลุม่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋

ไห่ และเทอืกเขาชังชา้น ซึง่มีภูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมือง เป็นเมืองเอกของ เขต

ปกครองตนเองชนชาตไิป๋ ตา้หลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ตา้หลี่มี
ชือ่เสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ ซึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับตกแต่ง

อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทศันข์องทะเลสาบและขนุเขาทีง่ดงาม  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Z-MAX HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงเกา่ตา้หลี ่– เจดยีส์ามองค(์ผา่นชม) – โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง - ช่องเขาเสอืกระโจน – 

วดัลามะชงจา้นหลนิ(วดัโปตาลานอ้ย) - เมอืงเกา่จงเตีย้น 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าคณะเดนิชม เมอืงเกา่ตา้หลี ่ทีส่รา้งขึน้เมือ่กวา่ 1,000 ปีกอ่น แตถ่งึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้
นาน แตเ่มอืงโบราณแหง่นีก็้ยังคงอยู่ในสภาพคอ่นขา้งสมบรูณ์ ทา่นจะเห็นประตเูมอืงทัง้ดา้นใตแ้ละดา้น

เหนือทีม่สีถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกม่บีา้นโบราณปลกูสรา้งไวอ้ย่างกระจัด

กระจาย มีถนนสายเก่าแก่ทีต่ัดผ่านตัวเมอืงโบราณสายหนึ่งซึง่ทุกวันนี้ไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ที่
คกึคัก ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มพี่อคา้ชาวไป๋ทีแ่ต่งชดุประจ าเผ่าขายสนิคา้พื้นเมอืง

ตา่งๆ เชน่ หนิออ่นตา้หลี ่ผา้พืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ และอาหารทอ้งถืน่ตา่งๆ ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้่าน
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ชม เจดยีส์ามองคแ์ห่งวดัฉงเซิน่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองตา้หลี ่ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับ
ทะเลสาป อยู่ห่างไปทางเหนือของเมอืงเกา่ตา้หลีป่ระมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดยีท์ัง้สามกอ่สรา้งดว้ย

อฐิ องค์ใหญ่ที่สุดและเป็นองค์ประธาน 16 ชัน้อยู่ตรงกลาง มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 69.13 เมตร 
ประดษิฐานเมือ่สรา้งอาณาจักรตา้หลีเ่มือ่ประมาณ 1,000 ปีทีผ่่านมา สว่นเจดยีอ์กีสององค ์สรา้งในสมัย

ราชวงศซ์อ้ง  

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงจงเตีย้น(แชงกร-ีลา่) ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
ซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตหนาซ ีของเมอืงลีเ่จยีง และอาณาจักรหย ีของเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยู่ห่าง

จากนครคนุหมงิถงึ 700 กม. และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไม ,้ ทุง่หญา้, ภูเขา, ทะเลสาบ
และสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกับทัศนียภ์าพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดช้ือ่วา่ “ ดนิแดนแห่ง

ความฝัน ”ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกของแมน่ า้แยงซเีกยีง ซึง่เกดิจากแม่น ้าจนิซาเจยีง ทีไ่หลลงมา
จากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้180 องศาไป

ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นชม ชอ่งเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ป้ิงจอรจ์’’ ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลง

มาจากจนิซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นชอ่งแคบทีม่ีน ้าไหลเชีย่วมาก ช่วงทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 

เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนี้มคีวามแคบมาก จนท าใหเ้สอืสามารกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรง
ขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของชือ่ชอ่งแคบเสอืกระโจน”ซึง่ทีต่รงนี้ทา่นจะไดช้มววิภูเขาหมิะมังกรหยกในดา้นที่

สงูทีส่ดุดว้ย  
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่เขต เมอืงจงเตีย้น ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้งแห่ง

ทเิบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต ที่อยู่บนความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล เป็นจุดทีเจา้หนา้ที่จีนสันนิฐานว่า คอืเขตเมืองสวรรค ์หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไวใ้น

หนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย’’ THE LOST HORIZON   

น าทา่นชม วดัชงจา้นหลงิ วดัลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี และมพีระลามะจ าพรรษาอยู่มากกวา่ 700 
รูป สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดิ

แหง่ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรีูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซา แห่งทเิบต แตข่นาดมกีาร
ยอ่สว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่นี้ถอืวา่เป็นศนูยก์ลางแห่ง

พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอื

เขตทเิบตนอ้ย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเทีย่วในเขต เมอืงเกา่จงเตีย้น ชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย 
ชมบา้นเรือนก่อสรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของที่ระลกึแบบทเิบต เช่น หมวกคาวบอย แสห้างจามร ี

เครือ่งประดบัดนิเผา เครือ่งเงนิ และหนิสฟ้ีา เหลอืง แดงแบบทเิบต 
พกัที ่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ(รวมกระเชา้) – ลีเ่จยีง – สระมงักรด า - เมอืงเกา่ลีเ่จยีง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูภ่เูขาซือ่คาเพือ่โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึน้ไปยัง หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ ในฤดหูนาว
เมือ่โดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขาสงูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ทา่นจะเห็นลานหมิะกวา้ง

ใหญ่สุดสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงามดั่งภาพวาด ในฤดูรอ้นจะมีดอกไมป่้าสมี่วง สชีมพูบาน

สะพร่ังไปทัว่ทุง่  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงลีเ่จยีง ลีเ่จยีงเป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาทางตอนเหนือ
ของตา้ลี่ ซึง่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ีทีอ่พยพมาจาก
ทเิบต ซึง่มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผา่นาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ ่

น าท่านชม สระน า้มงักรด า อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่เรียกวา่ สวนยูว้ฉวน ตัง้อยู่ในตัวเมอืงลี่

เจยีง ห่างจากตัวเมอืงเกา่ลีเ่จยีงไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 11,390 ตาราง
เมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศช์งิ(แมนจู) สระน ้ามังกรด ามจีุดเดน่ทีค่วามใสของน ้าทีใ่ส

ราวกับมรกต สะทอ้นภาพทวิทัศน์ของเทอืกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของ
เทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณสระมังกรด าเป็นหนึง่ในทวิทศัน์ทีง่ดงามทีส่ดุของจนี 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีป้ลาแซลมอล 
 ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แกอ่ายุกวา่ 800 

ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่นัน้งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก และไดรั้บ
การอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบางหลังเหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรอืนสว่นใหญ่

ถูกปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มสีนิคา้พื้นเมอืง และอาหารสารพัดอย่างใหไ้ด ้

เดนิเลอืกซือ้กันอย่างเพลดิเพลนิ ย่านเมอืงเก่านี้มชี ือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานทีม่อียู่มากมาย จน
ไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และยังเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

พกัที ่ XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอีโ้หมว) – อุทยานน า้
หยก – ฉู่ฉง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก ขึน้สูจุ่ดชมววิบนยอดเขาทีค่วามสงูกว่า 3,356 
เมตร และสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื่อชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีสุ่ด 

ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด า่กับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะ
มังกรหยกแห่งนี้ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเก่าลีเ่จยีง มเีทอืกเขาทัง้หมด 13 ลกูโดยยอด

เขาทีส่งูทีส่ดุนัน้สงูถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ทวิเขาแห่งนี้ประกอบ

ไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้น่าซี ทวิเขาแห่งนี้เมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลุมอยู่นัน้ดรูาวกับหยกขาว ที่

ตดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  
จากนัน้ท าทา่นชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ซึง่ก ากับการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากับชาวจนี

ทีม่ีช ือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสูงกว่า 3,000 
เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงไดน้ี้ใช ้

นักแสดงซึง่เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบ

สวยงาม ซึง่เนือ้หาของการแสดงเป็นการเลา่เรือ่งราว ใหไ้ดรั้บรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ ของชนเผ่าตา่งๆ 
ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตาเป็นอยา่งยิง่ 

                         
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นสู ่อุทยานน า้หยก เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ในลีเ่จยีง เป็นหัวใจทางดา้นวัฒนธรรมของ
ชนเผ่านาซ ีโดยกลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงามทีป่ระกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซึง่มรีูปปั้นแกะสลักดว้ยไม ้ 

ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน ้าตกมังกรทีไ่หลไปตามไหลเ่ขาโดยจะแบง่ไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมี

ชือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ทีส่องชือ่มังกรเล่นน ้า ชัน้ทีส่ามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นที่
สักการะบูชาของคนในพื้นทีนั่น้โดยมอีายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมทิี่

เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดน้ าปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ้ท่านจะเห็นเหล่า
ปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีองวา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉู่ฉง เป็นเมอืงเล็กๆ อยู่ระหวา่งคนุหมงิกับตา้หลี ่เป็นเขตปกครองตนเอง

ชนเผา่อี ๋ซึง่เป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ของจนี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ ฉู่ฉง – คนุหมงิ – รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกวนตู ้– รา้นหยก  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดนิทางสู ่นครคนุหมงิ เมอืงทีไ่ดถู้กขนานนามวา่ “เมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมสีภาพอากาศ

เย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมเิฉลีย่ 15 -18 องศาเซลเซยีส 

คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
ประเทศจนี มขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” 
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นนาท่านแวะชม เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ 
แหล่งซอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพื้นเมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะ

มาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยี์

แบบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้น
ใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื 

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั จากน่ันน าทา่นสู ่รา้นหยก หยกเป็นอัญมณีทีม่คีา่ มรีาคาสงู และ

ไดรั้บความนยิมมากในประเทศแถบเอเชยี เชือ่กนัวา่ หยกเป็นเครือ่งประดับน าโชค ผูใ้ดทีค่รอบครองจะ
พบกับความโชคด ีมคีวามสขุ มคีวามเจรญิรุ่งเรือ่งอยา่งน่าอัศจรรย ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้า

คา่แกค่นทีท่า่นรัก 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีเ้ห็ดไกด่ า 

พกัที ่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คนุหมงิ – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชมิชาที ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผู่เออ่ร”์ ชาทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลยูนาน ชมการสาธติ

ขัน้ตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 

จากนั้นน าท่านชม วดัหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถ์ังมอีายยุาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี 

ซึง่ภายในวัด กลางลานจะมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต 
ศาลาแปดเหลีย่มหลงันีเ้ป็นศาลาทีอู่ซ๋านกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แม่กวนอมิ
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พันกร” และเจา้แม่กวนอมิพม่า หรือเรียกว่า “เจา้แม่กวนอมิหยก” ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม ่
ประดษิฐานพระพุทธรูป พระพุทธชนิราช(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ให ้

อญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ดัแหง่นี ้
น าทา่นชมผลติภัณฑท์ี ่รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้

ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู อาหารกวางตุง้ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิ ฉานชุย 

15.20 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG613 

(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี    

16.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ
ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้
ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 4,500 15,900 

01 – 06 มนีาคม 2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 4,500 15,900 

07 – 12 มนีาคม 2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 4,500 15,900 

14 – 19 มนีาคม 2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 4,500 15,900 

21 – 26 มนีาคม 2562 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 4,500 15,900 

28 ม.ีค. - 02 เม.ย.62 
TG612 (10.55 - 14.05) 

TG613 (15.20 – 16.35) 
23,999 4,500 15,900 
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04 – 09 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
24,999 4,500 15,900 

11 – 16 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
35,999 7,000 18,900 

12 – 17 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
35,999 7,000 18,900 

13 – 18 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
33,999 7,000 18,900 

25 – 30 เมษายน 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
23,999 4,500 15,900 

01 – 06 พฤษภาคม 2562 
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
25,999 5,500 16,900 

13 – 18 มถินุายน 2562  
TG612 (10.50 - 14.00) 

TG613 (15.20 – 16.30) 
22,999 4,500 15,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และหวัหนา้ทวัร ์ 
ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นขายเสือ้

กนัหนาว, รา้นศลิปะรสัเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์

ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้

รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ !!!! 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่วซีา่กรุ๊ปผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิ 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิาร

คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุด
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 

การจองทีพั่กฯลฯ 

2.4 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ า
แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มัดจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น

การเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  

และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 

และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาด

บรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร
จ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน
ละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
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    ใบอนญุาตเลขที่ 11/04307 

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ  ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

www.riothaitravel.com 

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรปูถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
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