
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหมิะมังกรหยก   อลังการโชว์จางอวีโ้หมว 
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง เมืองโบราณต้าหล่ี  
 เมืองโบราณจงเตีย้น และ เมืองโบราณซู่เหอ 
 ชม ทะเลสาบนาปาไห่ ทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยหบุเขา   
 ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ช่ือว่าพระราชวังโปตาลาน้อย 
 ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น า้ที่ยาวอันดับ

สามของโลก 
 ชมอุทยานน า้หยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 ชมวัดหยวนทงวัดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมงิ  
 โดยสายการบนิไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว 

หุบเขาอระจนัทรส์ีน า้เนนิ – ภเูขาหมิะมนักรหฬก  
 

คุนหมนิ ตา้หลี่ ลี่เจีฬน จนเตีฬ้น 6ทนั 5คนื 
 
เมธืนมรดกโลกลี่เจฬีน -แชนกรลีา่ ดนิแดนสทรรคบ์นโลกมนษุฬ์ 
 อเิถษ ! อกัโรนแรม 5 ดาท    เดนิทานสบาฬบนิภาฬใน 1 เทีฬ่ท 

 



ก าหนดการเดินทาง   วันที่ 20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช) 

08.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 (ประตู 2-3) 
เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAIAIRWAYSINTERNATIONAL (TG) พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อํานวยความสะดวก
แก่ทา่น 

10.50 น. เดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง  โดยเที่ยวบนิที่ TG612 
14.05 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคนุหมงิ  เมืองเอก

ของมณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูน
นาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จาก
ทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็น
ชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 
ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเล 6,200 
ฟุตหลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองต้าหล่ี ซึง่เป็นเมืองมรดกของอาณาจกัรนา่นเจ้าท่ี
รุ่งเรืองอยูใ่นสมยัเดียวกนักบัราชวงศ์เหนือ-ใต้ในช่วงศตวรรษท่ี 5และ6ศนูย์กลางของยนูนานได้ย้ายจากคนุหมิ
งมาอยูอ่าณาจกัรทัง้หกของชนเผา่ไป๋ทางทิศตะวนัตก เม่ือถึงราชวงศ์ถงั หวัหน้าเผา่ “ผีลัว่เกอ๋” (พีลอ่โก๊ะ ค.ศ.
697-748) ได้รวบรวมอาณาจกัรทัง้หกไว้ด้วยกนัและสถาปนาขึน้เป็นอาณาจกัรนา่นเจ้า ท่ีแปลวา่ “อาณาจกัรทาง
ใต้” ในช่วง ค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองต้าหลีเ่ป็นราชธานี ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรนา่นเจ้าและตาลฟีู ก่อนท่ี
อาณาจกัรนา่นเจ้าจะก่อตัง้ใน ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุม่ชนได้มีความสมัพนัธ์กบัราชวงศ์ฮัน่ โดยเฉพาะใน
สมยัจกัรพรรดิฮัน่หวูตี่ ้ (ครองราชย์ ค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผู้สถาปนาเส้นทางสายไหม (silk road) ได้สง่
ราชทตูของราชสาํนกัฮัน่ตะวนัตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้เดินทางผา่นมณฑลเสฉวน
และยนูนาน มีวตัถปุระสงค์เพื่อหาเส้นทางไปอาณาจกัรเทียนจู่ (ชมพทูวปี - อินเดีย) เปิดเส้นทางสูต่ะวนัตกโดยมี
จุดแวะพกัท่ีต้าหลี ่ ก่อนจะข้ามเขาไปยงัพม่าและอินเดีย ตอ่มาได้เรียกช่ือเส้นทางนีว้า่ “ฉาหม่ากู่เต้า” หรือ 
“เส้นทางโบราณขี่ม้าค้าใบชา” หรือ “เส้นทางแพรไหมสายใต้” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักต้าหล่ี维笙山海湾 WEiSelect Dali Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําทา่น เท่ียวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหล่ี ซึง่เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรนา่นเจ้า  มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1000 ปี มีกําแพงเมืองท่ีสวยงาม บนกําแพงยงัมีหอซึง่มีป้ายหินแกะสลกัคําวา่ ต้าหล่ี 
หากทา่นมาถึงจุดนี ้ เสมือนวา่ได้มาถึงอาณาจักรนา่นเจ้า  ภายในเมืองโบราณยงัมีสนิค้าพืน้เมืองให้ทา่นได้ซือ้หา  

วันแรก       (1) กรุงเทพฯ – คุนหมงิ –ต้าหล่ี 

วันที่สอง    (2)เมืองโบราณต้าหล่ี -   ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ –แชงกรีล่า ( จงเตีย้น ) – โค้งแรกแยงซีเกียง  
                   – ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตีย้น 



เพื่อเป็นของฝากได้อยา่งจุใจ จากนัน้นําทา่นเดินทางสู่
เมืองจงเตีย้น เมืองใหญ่ท่ีสดุในเขตปกครองตนเองชน
ชาติทิเบตแหง่ต๋ีช่ิง  ระหวา่งทาง ผา่นชมเจดีย์ 3 องค์ท่ีมี
ช่ือเสยีงของเมืองต้าหลี ่ ซึง่ตัง้อยูใ่นวดัฉงเซิ่ง บริเวณ
ทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลี ่ หา่งออกไปประมาณ 1 
กิโลเมตร เจดีย์ทัง้   3  องค์นีส้ร้างไม่พร้อมกนัและมี

ขนาดตา่งกนั องค์ใหญ่สร้างในสมยัราชวงศ์ถงั ทําเป็น
ชัน้ๆ เช่นเดียวกนัรวม 10 ชัน้เป็นรูปแปดเหลีย่ม  เม่ือ
คราวท่ีเกิดแผ่นดินไหวในต้าหลี ่ ทําให้เจดีย์องค์เลก็ทัง้ 
2 องค์เอียงเข้าหาเจดีย์องค์ใหญ่แตไ่ม่ล้ม สว่นเจดีย์
องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอยแตกร้าว แตภ่ายหลงัรอยร้าว
ได้หายไป  นําทา่นชม โค้งแรกแม่น า้แยงซแีม่น า้

สายที่ยาวเป็นอันดับสามของโลก มีความยาวกวา่ 
6,000 กิโลเมตรเป็นแม่นํา้ท่ีไหลลงมาจากทิเบตตอนบน และเลีย้วจากทางใต้ตีโค้ง 180 องศาแล้วไหลมารวมกบั
แม่นํา้อีกสองสาย นําทา่นลดัเลาะแม่นํา้แยงซีชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของแม่นํา้แยงซีไหลผา่นด้านหลงั
ของเทือกเขาหิมะมงักรหยก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่น นําทา่นเดินทางสู ่  หู่เที่ยวเสีย 

( ช่องแคบเสือกระโจน )เป็นร่องนํา้เช่ียวในหุบเขาท่ีมี
ความยาวตอ่เน่ืองกนัถึง 25  กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 
แหง่  จึงไม่มีใครกล้าลอ่งแก่งในแถบนี ้   จุดแคบท่ีสดุวดั
ได้ 30 เมตร   และเป็นช่องแคบท่ีลกึท่ีสดุในโลกคือ
ประมาณ  3,900 เมตร    ถึงเมืองจงเตีย้น เมืองใหญ่
ท่ีสดุในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งต๋ีช่ิง  ตัง้อยู่
บนท่ีราบสงูต๋ีช่ิง  (สถานท่ีอนัเป็นสริิมงคล)  ตรงรอยตอ่ตะเข็บชายแดนทิเบต – ยนูนาน - เสฉวน เป็นดินแดนสรรพ
สตัว์และพืชพรรณตา่งๆ  โดยเฉพาะเป็นแหลง่สมนุไพรสาํคญัของประเทศจีน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเท่ียวชมเมืองเก่าจงเตีย้น หรือ แชงกรีล่า  สวรรค์บนดินท่ีท่ีทกุคนตา่งใฝ่ฝันจะไปให้ได้ครัง้หนึ่งในชีวิต  
สมัผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผา่ทิเบต ท่ียงัคงแตง่กายเอกลกัษณ์ชนเผา่ในชีวิตประจําวนัให้
เห็นอยูท่ัว่ไปในเมือง 

พักเมืองจงเตีย้น安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

 



วันที่สาม (3) วัดลามะซงจ้านหลิน – ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองล่ีเจียง  

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยูบ่ริเวณเชิง
เขาฝอปิง หา่งจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กม. สร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 300 
ปี  มีพระลามะจําพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างขึน้โดยดะ
ไลลามะองค์ท่ี 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น 
ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมัยจักรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศ์ชิง 
ได้มี  การซอ่มแซมต่อเติมอีกหลายครัง้ โครงสร้างของวดัแห่งนีส้ร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมืองลาซา 
(ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนีย้ังมี
โบราณวตัถอีุกมากมาย รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดินทางสู ่ ทะเลสาบนาพาไห่ ซึง่หา่งจากตวั
เมืองไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 35 ก.ม. ในป่าสงวนกิน
เนือ้  ท่ีถึง 840 ต.ร.ก.ม. จุดสงูสดุท่ีสงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 
4,159 เมตร ทะเลสาบนาพาไหก่ว้าง 2.5 ตร.กม.เป็น
หวัใจของป่าสงวน อิสระให้ทา่นชมความงามของ
ทะเลสาบธรรมชาติของท่ีราบสงูท่ีสงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 
3,500 – 3,700 เมตรซึง่รอบๆและบริเวณทางเดินจะเต็ม
ไปด้วยดอกหญ้านานาชนิด นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองล่ีเจียง ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน  
และเมืองเก่าลีเ่จียงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมโลกขององค์การยเูนสโก เม่ือ ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่
สงูกวา่ระดบันํา้ทะเลถึง 2,400 เมตร ท่ีน่ีจึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และยงัเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชนเผา่นาซีซึง่  
อพยพมาจากทิเบตและอยูก่นัในสงัคมผู้หญิงเป็นใหญ่   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักเมืองล่ีเจียง Lijiang International Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

วันที่ส่ี    (4) ภเูขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – Impression  of  Lijiang – อุทยานน า้หยก– เมืองโบราณล่ีเจียง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 หลงัอาหารนําทา่นสู ่ ภเูขาหิมะมังกรหยก นําทา่น

เปลีย่นนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจุ่ดนัง่กระเช้าท่ี
ระดบัความสงู 3,356 เมตร นําทา่นน่ังกระเช้าใหญ่  ขึน้สู่
ภเูขาหิมะมงักรหยก สูจุ่ดชมววิสงูสดุจากระดบันํา้ทะเล 
4,506 เมตร  ซึง่ทา่นสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยู่
ตลอดทัง้ปีอยา่งใกล้ชิด  



เพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงาม
ท่ีสดุ ตลอดสองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแหง่นีเ้ม่ือมอง
จากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรกําลงัเลือ้ย 
บนพืน้สขีาวของหิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ ดรูาวกบัหยกขาว ท่ี
ตดักนัสีนํา้เงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาว กําลงัลอ่งลอย
อยูบ่นฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยกให้
ทา่นได้ช่ืนชมและด่ืมด่ํากบัความหนาวเย็นของธรรมชาติ 
นําทา่นชม โชว์สุดอลังการของผู้ก ากับจางอีโ้หมว ใน

ชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ล่ีเจียง ” โดยเป็นการแสดง
กลางแจ้งบนความสงูกวา่  3,000  เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 
ณ โรงละครท่ีออกแบบคล้ายๆโคลอสเซี่ยมกลายๆ ในบริเวณ
เชิงเขาหิมะมงักรหยก โดยคดัเลอืกชนเผ่าท้องถ่ินกวา่ 500 
คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนกัแสดงสมคัรเลน่ ร้อง เลน่ 
เต้นรํา บอกเลา่วิถีชีวิตของ  ชาวนาซี (naxi) และโมซวั (mosuo) คนพืน้เมืองดัง้เดิมของลี่เจียงอย่างเป็นธรรมชาติไร้ 
special effect  มีภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั   คลอเคล้าด้วยสายลมและแสงแดด เป็นโชว์ท่ียากจะลมืเลอืน 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ท่านชม อุทยานน า้หยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของ

ชนเผา่นาซีกลมกลนืกบัธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ 
ซึ่งมีรูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่
และนํา้ตกมังกร ท่ีไหลหลั่งไปตามไหลเ่ขา แบ่งเป็น 3 ชัน้ 
ชัน้แรกช่ือวา่ มงักรออกถํา้ชัน้ท่ีสองช่ือวา่ มังกรเลน่นํา้ ชัน้ท่ี
สามช่ือว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นท่ี
สกัการบูชาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี   

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดินทาง    ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมอืงเก่าล่ีเจียง   ท่ีมีประวติั 800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความงาม

ในอดีตไว้เป็นอยา่งดี ทางเดินท่ีปดู้วยหินอดัแนน่ อาคารไม้แบบจีนโบราณ  ลาํธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรือน 
สะพานโค้งหินท่ีเก่าแก่ ต้นหลวิริมธารท่ีปลวิไปมาตามสายลม  

 
 
 
 
 
 
 

พักเมืองล่ีเจียง Lijiang International Hotelหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 



วันที่ห้า      (5)  สระมังกรด า – เมืองโบราณซู่เหอ – บินภายในกลับคุนหมิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ชม สระมังกรด า (เฮยหลงถานกงหยวน) มีต้นหลวิ

กบัเชสนตัอยูริ่มทาง รอบบงึนํา้เลก็ๆ มีสถาปัตยกรรม
สวยงามหลายแหง่ เดน่ท่ีสดุ ก็คือ หออู่เฟ่ิง (อู่เฟ่ิงโหลว) 
สร้างในศตวรรษท่ี 17 และถกูผาติกรรมจากวดัฝกูวอ๋ นอก
เมืองลีเ่จียงไว้เม่ือ 30 ปีก่อน ช่ืออู่เฟ่ิง (ห้าหงส์) ได้มาจาก
ชายคาท่ียื่นออกมาจากหลงัคาทัง้แปดจุด ในแตล่ะชัน้ซึง่มี
อยูส่ามชัน้ ไม่วา่มองจากมมุใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้าตวัเทา่นัน้ ในหอมีรูปปัน้เทพเจ้าแหง่สงครามเผา่นา่ซี 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นํา ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่   เมื อ ง โบราณซู่ เ หอ  (SHUHE 
ANCIENT TOWN) เป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่
เจียง คําว่า ซู่เหอ ภาษา Naxi (Shaowu) เน่ืองจาก
ด้านหลังของหมู่บ้านมีภูเขา JUBAO มีความหมายว่า
หมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ใต้ภูเขาสูง อยู่ห่างจากตวัเมืองลี่เจียงไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นท่ีอยู่
อาศัยของคนนาซี ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งท่ีในเมืองเก่าท่ีมี
ความสาํคญัซงึได้รับการทํานบุํารุงรักษาได้อยา่งสมบูรณ์ในสมัยก่อนเป็นสถานีสําคญัของเส้นทางชาม้ายูนนาน
หรือวา่เส้นทางสายไหมใต้ และเคยเป็นตลาดขายสง่ของเคร่ืองหนงั มีฟาร์มเลีย้งปลาเทราท์สายรุ้ง ซึ่งอยู่ในนํา้พุ
ธรรมชาติท่ีไหลมาจากภเูขาหิมะท่ีใสสะอาด และเย็นยะเยือกตลอดปี   

 นําทา่นสูส่นามบิน................... 
............. ออกเดินทางสู ่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES  เที่ยวบินที่ MU……. 

............. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักเมืองคุนหมิง擎天新悦 QINGTAINXINYUE HOTEL  ระดับ 5 ดาว 
 

วันที่หก     (6) วัดหยวนทง– ร้านนวด – คุนหมิง  – กรุงเทพฯ    

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่วัดหยวนทงวัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
และใหญ่ท่ีสุดแห่งเมืองคุนหมิง และมีประวัติ ยาวนานกว่า 
1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสกัการะหรือเท่ียวชมมากมาย 
ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้
นมัสการพระพุทธชินราชจําลองซึ่ง ฯพณฯ นา ยกรัฐมนตรี
เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ได้อญัเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วดัแห่ง



นี ้ซึ่งพระพุทธรูปเป็นสญัลกัษณ์ เพื่อเช่ือมสมัพันธไมตรีระหว่าง ไทย -จีน    นําท่านสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผน
โบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเม่ือยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํา้ใคร
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและ
แมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบ้าน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น. บินลดัฟ้ากลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ TG613 
16.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 
 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มีการเข้าร้าน นวด ซึ่งจ าเป็นต้องระบุลงในโปรแกรมทัวร์  เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลา

ร้านละประมาณ 60 นาที  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ  
   

เดนิทาง 20ท่านขึน้ไป ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 33,500.-บาท 4,800.- บาท 

 
อัตรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  30กก. 

ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)   ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น ตลอดทัง้ทริป 200 หยวนจีน/ท่าน 
ค่านํา้หนกัเกิน  30  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  

1.   หนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เลม่จริง มีอายเุหลอืใช้ไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน    
2.   รูปถ่ายสพีืน้หลงัสขีาว ขนาด  2 นิว้ ทา่นละ 1 รูป (ไม่รับรูปถา่ยข้าราชการ) 
3.   กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ต้องมีหนงัสอืรับรองจากพอ่แม ่และสมดุเงินฝากของพอ่แม่  
4.กรณีเป็นเด็กเดินทาง   สาํเนาทะเบียนบ้าน + สาํเนาบตัรประชาชน ของพอ่แม ่ +  สาํเนาหน้าพาสปอร์ตพอ่แม่ 
5.   กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สติูบตัร) อายต่ํุากวา่ 18 ปี 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทวัร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหวัหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 

2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า

มัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ 
ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

อตัราคา่วีซ่าดว่น เม่ือสง่หนงัสือเดนิทางล่าช้า 

   ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 
 



3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, 
ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกันอุบตัิเหตใุห้กับ
ลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตัวแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ีอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯอาทิการนดัหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถกูทําร้ายการสญูหายความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด กฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่
ถกูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


