
   

 
รายละเอยีดการท่องเทยีว 

 
 

23.50 น.      ทุกท่านพรอ้มกนัทีจุดนัดพบ จากนันนําท่านเดินทางสู ่อ.เชียงของ จ.เชยีงรายโดยรถบสัปรบัอากาศ  
 

 
 

.  น. เดินทางถึงอ.เชียงของ จ.เชียงราย นําท่านรบัประทานอาหารเชา้1 พรอ้มทาํกิจธุระสว่นตวัทีโรงแรม 

วนัทีแรก                                                        ลาํปาง-อ.เชียงของ       (-/-/-) 

วนัทีสอง               เชียงของ-หว้ยทราย-บอ่เต็น(สปป.ลาว)-นงัรถไฟสู่เมืองคุนหมิง(B/L/D)
       (-/-/-) 



.  น. นําท่านสู ่ด่านตรวจคนเขา้เมือง อ.เชียงของ จ.เชยีงราย  นําท่านเดินทางสูส่ะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว   
 ซึงเปิดใช ้เมือเดือนธนัวาคม  จากนันนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองไทย – ลาว เมืองหว้ยทราย  
 แขวงบ่อแกว้ของ สปป.ลาว นําท่านเดินทางมุ่งสูเ่สน้ทางR3a หนึงในเสน้ทางสายเศรษฐกิจตามโครงการความ

รว่มมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุม่แม่นําโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation 

= GM -ES) ระยะทาง 228 กม.  ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง ) ซึงเป็นทางทีผ่านขุนเขาและ 

สมัผสักบัวิถีชวีิตของชาวสปป.ลาว   เดินทางตอ่ไปยงัแขวงหลวงนาํทา เสน้ทางจะผ่านเวียงภูคาแหลง่ขุด 

ถ่านหินเพือสง่ขายยงัประเทศไทย  

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ทีเมืองหลวงนําทา 2 

บ่าย  เดินทางถึงเมืองบ่อเต็น ชายแดนลาว-จีน นําท่านสูส่ถานีรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีนทีเปิดใหใ้ชบ้ริการ  
  ไปไดไ้ม่นาน มีความเร็วสูงถึง ก.ม/ช.ม โดยมีสถานีเริมตน้ทีเมืองเวียงจนัทร ์และสินสุดทีสถานีเมืองคุนหมิง  
  นําท่านเดินทางสูเ่มืองคุนหมิงใชเ้วลาเดินทาง - ชวัโมง ชมววิอนัสวยงามของขุนเขาสองขา้งทาง 
--.-- น. เดินทางถึงเมืองคนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในมณฑลยูนนาน ตงัอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต ้

 ของสาธารณะรฐับาลจีน มีขนาดใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทงัหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็น
ชนกลุม่นอ้ยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพืนทีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตรอยูสู่งเหนือระดบันําทะเล 6,200 ฟุต  

 คุนหมิงไดช้ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดูใบไมผ้ลิ ทาํใหมี้อากาศเย็นสบายตลอดทงัปีจึงทาํใหมี้ทศันียภาพสวยงาม 

  มากมาย จนไดส้มญานามวา่ “ นครแห่งฤดใูบไมผ้ลิ ” และมีชนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิงทีมี 
  เสน่หดึ์งดูดนักท่องเทียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศทีไม่รอ้นหรือหนาวจนเกินไป  หลงัจากผ่านการตรวจคน
  เขา้เมืองแลว้ ไกดช์าวจีนและรถบสั นําท่านรบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร3 

 จากนันนําท่านเขา้สูที่พกั ณ โรงแรม Wan Jin Hotel ระดบั ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

 
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ทีหอ้งอาหารของโรงแรม4  

--.— น. นําท่านสูส่ถานีรถไฟคุนหมิง นําท่านนังรถไฟสูเ่มืองตา้หลี ซึงไดฉ้ายาวา่เป็นเมืองทีตงัอยูท่่ามกลางหุบเขา 
 ทีมีทศันียภาพอนังดงาม ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของ 
 ทุกปี เขตภาคเหนือสว่นใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ตที่เมืองตา้หลีไดย้า่งเขา้สูฤ่ดูใบไมผ้ลิแลว้ 
 ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่อุณหภูมิกาํลงัสบายไม่รอ้นไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธุก์าํลงับานสะพรงั  
 จึงเป็นแหลง่ท่องเทียวทีสวยงาม ใชเ้วลานังรถไฟสูเ่มืองตา้หลี  ชวัโมง โดยประมาณ 
--.— น. เดินทางถึงเมืองตา้หลี รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร5 
บ่าย  เดินทางสู ่วดัเจา้แม่กวนอิมแปลงกาย (วดักวนอิมถาง) ตามตาํนานเลา่วา่เจา้แมก่วนอิมไดแ้ปลงกาย 
  โดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพือขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได ้ ชาวเมืองจึงสรา้งวดัแหง่นีขึน 
  ในราชวงศถ์งั เป็นวดัทีมีประติมากรรมเยยีมยอดแหง่หนึง  จากนันเดินทางต่อสูเ่มืองลีเจียง(ใชเ้วลา 
  เดินทาง 4 ชม. )เป็นเมืองซึงตงัอยูใ่นหุบเขาทีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถินทีอยูข่องชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุม่นอ้ย 

วนัทสีาม      คุนหมิง-นงัรถไฟไปเมืองตา้หลี-เมืองโบราณตา้หลี-วดัเจา้แม่กวนอิม (B/L/D) 



  ทีมีความน่าสนใจ ทงัทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณข์องตนเอง   พาท่านเทียวชม  
  เมืองโบราณตา้หล ี ท่านจะไดช้มบา้นเรือนรา้นคา้ต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยูข่องชาวพืนเมือง ซึงสว่นใหญ ่
  เป็นชนชาติกลุม่นอ้ย เรียกวา่ชาวนาซี ใหท่้านเลือกซือสินคา้ต่างๆมากมายทีเป็นของพืนเมือ  ผ่านชมทศันียภาพ 
  อนังดงามสองขา้งทาง และชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวตา้หลีและลีเจียง รวมไปถึงชนกลุม่นอ้ยทีอาศยัอยูใ่นแถบ 
  มณฑลยูนนาน จากนันใหท่้านอิสระถ่ายรูปคู่ กาํแพงโบราณ (ตา้หลีกู่เฉิง) กาํแพงตา้หลีนีสรา้งในสมยั 
  ราชวงศห์มิงโดยมีกาํแพงเมืองลอ้มรอบ 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 5  
  หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่ทีพกั ณ โรงแรม MAN JIANG HONG HOLIDAY HOTEL เมืองตา้หลี  
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 จากนันเชก็เอา้ทจ์ากทีพกั รถบสันําท่านสูเ่มืองลีเจยีง ซึงเป็นเมืองทีมีชือเสียงโด่งดงัเรืองความสวยงามของ
 เมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอรแ์ลนดแ์หง่ประเทศจีน” ใชเ้วลาเดินทาง  ชวัโมง โดยประมาณ 
เทียง เดินทางถึงเมืองลีเจียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร7 
บ่าย นําท่านชม สระมังกรดาํ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถนั อยูใ่นสวนสาธารณะ ขนาดใหญ่ 
 เรียกกนัวา่สวนยูว้ฉวน ตงัอยูใ่นตวัเมืองลีเจียง หา่งจากตวัเมือง เก่าลีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ  1 กิโลเมตร 
 เเละทางยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระนํามงักรนีสรา้งขึนสมยัราชวงศช์ิง (เเมนจู) จุดเดน่ของ
 ทีนีคือ ความใสของนําที ใสราวกบัมรกต สระนํามงักรดาํเเหง่นีมีเรืองเลา่ขานต่อต่อกนัมาวา่ในอดีตมีคน 
 พบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตนํ้าบา้ง ผุดขึนมาจากสระนําบา้ง บรรยากาศภายในสวนนันเงียบสงบ และงดงาม
 ดว้ยบึงนําใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของ เทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของ
 เทือกเขาหิมะมงักรหยกทีมองจาก  บริเวณสระมงักรดาํเป็นหนึงในทิวทศัน์ทีงดงามทีสุดของจีน   
  จากนันนําท่านเขา้สูที่พกั ณ โรงแรม GRAND LIJIANG HOTEL ติดยา่นเมืองเก่าลีเจียง หลงัเช็กอินเรียบรอ้ยแลว้  
  ท่านสามารถเดินชมเมืองโบราณลีเจยีง (Ancient Town of Lijiang) เมืองเก่ากวา่ 800 ปี ทีมี สถาปัตยกรรม  
  ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม แตกต่างไปจากเมืองโบราณอืนๆ ของจีน เนืองจากเป็ นเมืองทีเป็ นทีตงัรกรากของ  
  ชาวหน่าซี หรือนาซี มาตงัแต่สมยัโบราณ เมืองนียงัไดร้บัการขนานนามวา่ "เวนิสแหง่ ตะวนัออก" และเป็นเมือง
  มรดกโลกอีกดว้ย และเมืองโบราณลีเจียงเองก็ยงัคงรกัษาความงามใน อดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีทางเดินทีปูดว้ย
  หินอดัแน่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ลาํธารทีไหลผ่านเกือบ ทุกหลงัคาเรือน สะพานโคง้หินเก่าแก ่ตน้หลิวริม
  ลาํธารทีกิงใบลูไ่หวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกนัที ตลาดสีเหลียม   
  “ซือฟางเจีย” ศูนยก์ลางการซือขายสินคา้ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม8 หลงัอาหารท่านสามารถเดินเลน่ชมเมืองเก่าลีเจียงอีกครงั 
  ในบรรยากาศยามคาํคืนของเมืองทีประดบัไฟอยา่งสวยงาม ใหบ้รรยากาศสวยงามต่างจากบรรยากาศในตอนกลางวนั 

วนัทสีี                                       ตา้หลี-ลีเจียง-สระมงักรดาํ-เมืองเก่าลีเจยีง (B/L/D) 
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  จากนันนําท่านเดินทางสูเ่มืองจงเตียนเมืองใหญ่ทีสุดในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแหง่ตีชงิ ระหวา่งทาง
  นําท่านชมหูเ่ทียวเสีย虎跳峡(ชอ่งแคบเสือกระโจน ) เป็นรอ่งนําเชียวในหุบเขาทีไหลลงมาจากจินซาเจียง  
  金沙江 มีความยาวต่อเนืองกนัถึง 25 กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แหง่  จึงไม่มีใครกลา้ลอ่งแกง่ในแถบนี    
  จุดแคบทีสุดวดัได ้30 เมตร   และเป็นชอ่งแคบทีลึกทีสุดในโลกคือประมาณ  3,900 เมตร  ตาํนานเลา่วา่ใน
  อดีตมีเสือกระโดดไปฝังตรงขา้มได ้จึงเป็นทีมาของ ชอ่งแคบเสือกระโจน 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 10หลงัอาหารนําท่านเดินทางต่อสู ่เมืองจงเตยีน ( แชงกรีล่า )  
บ่าย  ถึงเมือง จงเตียน 香格里拉 เมืองใหญ่ทีสุดในเขต ปกครองตนเองชนชาติทิเบตแหง่ตีชิง ตงัอยูบ่นทีราบสูง
  ตีชิง (สถานทีอนัเป็นสิริมงคล) ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดน ทิเบต–ยูนนาน-เสฉวน เป็นดินแดนสรรพสตัวแ์ละ
  พืชพรรณต่างๆโดยเฉพาะเป็นแหลง่สมุนไพรสาํคญัของประเทศ จีน มีชนชาติสว่นนอ้ย 25 ชนชาติอาศยักนัอยู ่
  อาทิ ชนชาติทิเบต ลีซอ น่าซี ไป๋ เป็นตน้ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 11 หลงัอาหารนําท่านเช็กอินเขา้สูทีพกั ณ โรงแรม...  ระดบั  ดาว 
  นําท่านเทียวชมเมืองเก่าจงเตียน หรือ แชงกรีล่า สวรรคบ์นดินทีทีทุกคนต่างใฝ่ฝันจะไปใหไ้ดค้รงัหนึงในชีวิต 
  สมัผสัวิถีชีวติวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผ่าทิเบต ทียงัคงแตง่กายเอกลกัษณช์นเผ่าในชีวติประจาํวนัให ้
  เห็นอยูท่วัไปในเมือง ดา้นหลงัเมืองเก่าจะมองเห็น กงลอ้มนตสี์ทอง สูง 23 เมตร ผูค้นนิยมไปหมุนวนเพือให้
  บท สวดนันกงัวานไปถึงสรวงสวรรค ์
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 หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู ่หุบเขาพระจนัทรสี์นาํเงิน  เป็นสถานทีซึงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีชอืเรียก
 อีกวา่ ภูเขาหิมะสือขา่ (Shika Snow Mountain) ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของแชงกรี-ลา เชือกนัวา่เป็นภูเขา
 ศกัดิสิทธิ ประกอบดว้ย  ยอดเขา เรียงรายต่อกนัลกัษณะคลา้ยมงักร เป็นหุบเขาทีมีทศันียภาพงดงามมาก 

วนัทหีา้                   ลีเจยีง-แชงกรีลา่-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองเก่าจงเตียน  (B/L/D) 

วนัทหีก                     หบุเขาพระจนัทรสี์นาํเงิน-วดัลามะซงจา้นหลิง-ลีเจยีง   (B/L/D) 



 ใหท่้าน นังกระเชา้สู่จุดชมวิวหุบเขาพระจนัทรสี์นาํเงิน สูงกวา่ระดบันําทะเลประมาณ ,  เมตร หากวา่
 ไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขาหิมะมงักรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี ใหท่้านชมทศันียภาพอนัสวยงามของ
 ทิวทศัน์เบืองลา่งและชมกุหลาบพนัปีหลากสายพนัธ 
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภตัตาคาร13  หลงัอาหารนําท่านสู ่วดัลามะซงจา้นหลนิ ตงัอยูเ่ชงิเขา อยูห่า่ง
จาก เมืองจงเตียนไปทางเหนือประมาณ  กิโลเมตร มีพระลามะจาํพรรษามากกวา่  รูป  สรา้งขึนเมือปี  
 ค.ศ.  (พ.ศ. )  สรา้งขึนโดยดะไลลามะองคที์  ในชว่งศตวรรษที  18  สมยัจกัรพรรดิคงัซีแหง่
 ราชวงศช์ิง มีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาทีเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต ่ยอ่สว่นลงมา มีการ
 เปรียบเทียบวา่ "หากพระราชวงัโปตาลาเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวทิเบต วดัจงซานหลินก็ เป็นศูนยก์ลางแหง่
 ศรทัธาของชาวพุทธบริเวณทีราบสูงทิเบตนันเอง" สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูเ่มืองลีเจยีง ใชเ้วลา  ชวัโมง 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 14 จากนันนําท่านเขา้สูที่พกั ณ โรงแรม ระดบั ดาว   

 หรือระดบัเดียวกนั 
 

 
 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 15 
--.— น. นําท่านนังรถไฟความเร็วสูงกลบัสูเ่มืองุคนหมิง ใชเ้วลาเดินทาง ชวัโมง 
เทียง  เดินทางถึงเมืองคุนหมิง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 16  
บ่าย   นําท่านเดินทางสู ่อุทยานป่าหิน ระหวา่งทางชมทศันียภาพของเรือกสวนไรน่าตามแนวเขาทีสลบัซบัซอ้นและ
  หมู่ไมใ้บสนทีเขียวชอุ่ม สมัผสัวิถีชีวติของชนพืนเมืองเผ่า ฮานี เผ่าไป๋ ใชเ้วลา   ประมาณ
.  ชวัโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นําชมความงดงามและความมหศัจรรยข์องป่าหินงาม ตืนตาตืนใจกบั  หิน

หลากหลายชนิดและรูปรา่งพิสดาร มีพืนทีกวา้งขวางถึง ,  ไร ่ชมหินรูปรา่งต่างๆทีมีมาแต่ครงัโบราณ 
 กาลกวา่ -  รอ้ยลา้นปี นับไดว้า่เป็นป่าหินทีใหญ่ทีสุดในโลกสมยัก่อนเป็นเพียงหินปูนทีอยูใ่ตผื้นนํา ครนัเวลา 
 ผ่านไปความเปลียนแปลงตามธรรมชาติไดท้าํใหเ้ปลือกโลกเกิดการดนัตวัสูงขึน จึงกลายเป็นป่าหิน ทีผุดเหนือ 
 พืนดินมองดูเหมือนภูผาดงัหญิงงามในวรรณคดี สูเ่สน้ทางทีวกวนเวยีน มีกลุม่หินต่างๆเชน่ หินนางคอย   
 เจา้แม่กวนอิม สระลา้งบาป ฯลฯ 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 17 
บ่าย จากนัน  ท่านเทียวชม อุทยานนาํตกคนุหมิง ทีสรา้งตงัแต่ปีค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลา้นหยวน (ประมาณ 
 5,500 ลา้นบาท) เพือนํานํา แม่นํา หนิวหลนัเจียงเขา้สูท่ะเลสาบเตียนฉือ นําตกกวา้ง 400ม. สูง 12.5 ม.  
ย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร18 จากนันนําท่านเขา้สูที่พกั ณ โรงแรม Wan Jin Hotel ระดบั ดาว  
 หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทเีจ็ด                     ลีเจยีง-นงัรถไฟไปคุนหมิง-ป่าหิน-อุทยานนาํตกคุนหมิง (B/L/D) 



 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม19 

--.—-น. นําท่านสูส่ถานีรถไฟคุนหมิง เพือนังรถไฟความเร็วสูงสูเ่มืองบ่อเต็นชายแดน สปป.ลาว ใชเ้วลาเดินทาง ชวัโมง 
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกลอ่งบนรถไฟ20 

--.— น. เดินทางถึงเมืองบ่อเต็น นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองฝังลาว จากนันนังรถบสัสูช่ายแดนไทย อ.เชยีงของ 

--.— น. เดินทางถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อ.เชยีงของ นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองฝังไทย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร21 จากนันนําท่านเดินทางกลบัภูมิลาํเนา 

.  น. เดินทางถึงจ.ลาํปาง โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

 
**เนืองสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด  โปรแกรมอาจมีการปรบัเปลียน โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลกั** 

    

อตัราค่าบรกิาร   
ผูใ้หญ่ท่านละ               บาท     (พกัหอ้งละ  ท่าน)  

                 พกัเดียวเพิม                   บาท 
  

อตัรานีรวม 
. ค่ารถนําเทียวตามทีระบุในรายการ   2.ค่าธรรมเนียมด่าน,วีซา่ ลาว-จีน 

3. ค่าทีพกั 6 คืน ระดบั ดาว      4. ค่าอาหาร ตามทีระบุในรายการ  21 มือ                                            
5. มคัคุเทศกท์อ้งถินลาว,จีน      6. นําดืมวนัละ 1 ขวด     
7. ค่าเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ตามทีระบุในรายการ    8.ค่าโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ตลอดการเดินทาง  
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน ,000,000 บาท การรกัษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละครงั 500,  บาท (ตามเงือนไข 
     ของกรมธรรม)์ไม่คุม้ครองชีวิตและค่ารกัษาจากโรคประจาํตวัสามารถเลือกซือไดที้ บ.ประกนั ใกลบ้า้นท่าน 

10.คา่ธรรมเนียมวีซ่าจีน ,65  บาท สาํหรบัผูม้ีภูมิลาํเนาตามทะเบียนบา้นในเขตภาคเหนือเท่านัน หากมิใช่จะตอ้งยนืวีซ่าที 
     ศูนยย์นืวีซ่ากรุงเทพโดยจะมีค่าใชจ้า่ยเพิม ท่านละ ,  บาท 

 
 
 
 

วนัทแีปด                               คุนหมิง-บอ่เต็น(ลาว)-เชียงของ-ลาํปาง        (B/L/D) 



 
อตัรานีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง(ทาํพาสปอรต์)      
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมทีสงัพิเศษ, คา่ซกัรีด,ค่าโทรศพัท ์
3. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ วนัละ หยวน/คน/วนั รวมเป็นเงิน  หยวน ซงึเป็นธรรมเนียมการท่องเทียวของประเทศจีน 

.ค่าวีซา่ลาว ,  บาท สาํหรบุัคคลทีไม่ไดถื้อพาสปอรต์ไทย 

.ค่าตรวจโควิด  
6.ค่ายนืวีซ่าแบบด่วน จ่ายเพิม ,  บาท/เล่ม 
7.ค่าส่วนต่างวีซ่า สาํหรบัชาวต่างประเทศ 
 

การเตรียมเอกสารการยืนวีซ่าจนี 
1. หนังสือเดินทางตวัจริง มีอายุเหลือมากกวา่  เดือน (วนัหมดอายุมากกวา่  เดือน นับจากวนัทีเดินทาง) 
2. รูปถ่าย  ใบ ขนาด  มม.x  มม. พืนหลงัสีขาว***หา้มใชรู้ปสแกน,หรือถ่ายเอง,หา้มสวมเสือสีขาว 

รวบผมเปิดใหเ้ห็นใบหู (รตันทวัรมี์บริการถ่ายรูปฟรี) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน  
4. สาํเนาทะเบียนบา้น 
5. กรอกขอ้มูลสว่นตวัลงในใบขอ้มูลสว่นตวั(รบัไดที้รตันทวัรห์รือขอทางไลน์)เนืองจากทางสถานทูต 

จะมีการสุม่โทรสอบถามขอ้มูลจากท่าน 
6. สาํเนาหนา้วีซ่าจีน หากท่านเคยทาํการขอวีซ่าจีนมาก่อน 
7. เอกสารรบัรองการโควิด  ระหวา่งประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                              เงือนไขการสาํรองทีนัง 

. กรุณามดัจาํ 50% ของราคาทวัรใ์นวนัจองทีนัง  

. ค่าใชจ้่ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทาง 20-  วนัก่อนเดินทาง 
3. กรุณาสง่พาสปอรต์ทีมีอายุการใชง้านคงเหลือมากกวา่  เดือนนับจากวนัเดินทาง และมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตรา  
    ไม่นอ้ยกวา่  หนา้ 
5. กรณีทีไม่สามารถร่วมเดนิทางได ้ กรุณาแจง้ใหผู้จ้ดัฯ ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  0  วันก่อนการเดนิทาง  มิฉะนนัทางผูจ้ดั ฯ 
    จาํเป็นตอ้งสงวนสทิธใินการคืนค่าเดินทาง ตามค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง 

                                         

                                              หมายเหต ุ
 1.รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  ทงันีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดัโดยยดึถือตาม 
    สภาพการณ ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั    

.รตันทวัร ์ไมส่ามารถรบัผิดชอบในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองทงัจากเจา้หน้าทีฝ่ายไทยและ เจา้หนา้ทีฝ่ายจีน   
3.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการทีจะไมช่ดเชยค่าเสียหายและค่าทวัร ์อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัทีนอกเหนือการควบคุมของทาง    
   บริษัทฯ อาทิ การเกิดโรคติดต่อ การเกิดการจลาจล การนัดหยุดงาน การล่าชา้ ความไม่สงบภายในประเทศ ภยัพิบติัทาง 
   ธรรมชาติ การปิดด่านขา้มแดน 
4.ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท่้องเทียวพรอ้มคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนเงินได ้

5. การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั,การติดเชือ,ไวรสั, ไสเ้ลือน,ไสติ้งอาการ 
   ทีเกียวขอ้งกบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,การฆ่าตวัตาย,เสียสติ,ตกอยู ่
   ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพยติ์ด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร,การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม,จลาจล,  
   นัดหยดุงาน,การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ อืนๆตามเงือนไขกรมธรรม ์
6.เมือท่านไดช้าํระคา่มดัจาํแลว้ทางผูจ้ดัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขของทางผูจ้ดัๆแลว้ และไมส่ามารถเปลียนแปลงไดภ้ายหลงั 
 
ขอเรียนเชิญจองทีนงัไดท้ี...รตันทวัร ์  ถ. รษัฎา ต.หวัเวยีง อ. เมือง จ.ลาํปาง (เชิงสะพาน รษัฎา) 
โทรศพัท ์ -222145-6 / Line :RATTANATOUR 

คุณ  รศัณาวลี  อภิรกัษ์ภูวจร     โทรศพัท ์      088-9210681 
คุณ  ศราวฒุิ    รตันพงศ ์       โทรศพัท ์      085-8658054 
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