คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตีย้ น 6วัน 5คืน
เมืองมรดกโลกลี่เจียง -แชงกรีลา่ ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์

ภูเขาหิมะมังกรหยก – อลังการโชว์จางอีโ้ หมว
พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว

เดินทางสบายบินภายใน 1 เทีย่ ว

 ขึน้ กระเช้ าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์ จางอวีโ้ หมว
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้ าหลี่
 เมืองโบราณจงเตีย้ น และ เมืองโบราณซู่เหอ
 ชม ทะเลสาบนาปาไห่ ทะเลสาบที่รายล้ อมไปด้ วยหุบเขา
 ชม วัดลามะซงจ้ านหลินได้ ช่ ือว่ าพระราชวังโปตาลาน้ อย
 ชม ช่ องแคบเสือกระโจน ช่ องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้ งแรกแยงซีเกียง แม่ นา้ ที่ยาวอันดับสามของโลก
 ชมอุทยานนา้ หยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่ านาซีท่ กี ลมกลืนกับธรรมชาติ
 ชมวัดหยวนทงวัดใหญ่ ท่ สี ุดแห่ งเมืองคุนหมิง
 โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้ าดาว

กาหนดการเดินทาง

วันแรก

10-14 สิงหาคม / 18-22 กันยายน 2562
18-23 ตุลาคม 2562
5 – 10 ธันวาคม 2562 / 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563

(1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง –ต้ าหลี่

08.30 น. ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 (ประตู 2-3)
เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAIAIRWAYSINTERNATIONAL (TG) พบเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อานวยความสะดวก
แก่ทา่ น
10.50 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG612
14.05 น. ถึง ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองเอก
ของมณฑลและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูน
นาน ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จาก
ทังหมด
้
27 มณฑล มีประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ น
ชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561
ตารางกิโลเมตร อยูส่ งู เหนือระดับน ้าทะเล 6,200
ฟุตหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ ซึง่ เป็ นเมืองมรดกของอาณาจักรน่านเจ้ าที่
รุ่งเรื องอยูใ่ นสมัยเดียวกันกับราชวงศ์เหนือ-ใต้ ในช่วงศตวรรษที่ 5และ6ศูนย์กลางของยูนนานได้ ย้ายจากคุนหมิ
งมาอยูอ่ าณาจักรทังหกของชนเผ่
้
าไป๋ ทางทิศตะวันตก เมื่อถึงราชวงศ์ถงั หัวหน้ าเผ่า “ผีลวั่ เก๋อ” (พีลอ่ โก๊ ะ ค.ศ.
697-748) ได้ รวบรวมอาณาจักรทังหกไว้
้
ด้วยกันและสถาปนาขึ ้นเป็ นอาณาจักรน่านเจ้ า ที่แปลว่า “อาณาจักรทาง
ใต้ ” ในช่วง ค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองต้ าหลีเ่ ป็ นราชธานี ในอดีตเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรน่านเจ้ าและตาลีฟู ก่อนที่
อาณาจักรน่านเจ้ าจะก่อตังใน
้ ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุม่ ชนได้ มีความสัมพันธ์ กบั ราชวงศ์ฮนั่ โดยเฉพาะใน
สมัยจักรพรรดิฮนั่ หวูต่ ี ้ (ครองราชย์ ค.ศ. 140-87 ก่อนคริ สตกาล) ผู้สถาปนาเส้ นทางสายไหม (silk road) ได้ สง่
ราชทูตของราชสานักฮัน่ ตะวันตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้ เดินทางผ่านมณฑลเสฉวน
และยูนนาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาเส้ นทางไปอาณาจักรเทียนจู่ (ชมพูทวีป - อินเดีย) เปิ ดเส้ นทางสูต่ ะวันตกโดยมี
จุดแวะพักที่ต้าหลี่ ก่อนจะข้ ามเขาไปยังพม่าและอินเดีย ต่อมาได้ เรี ยกชื่อเส้ นทางนี ้ว่า “ฉาหม่ากู่เต้ า” หรื อ
“เส้ นทางโบราณขี่ม้าค้ าใบชา” หรื อ “เส้ นทางแพรไหมสายใต้ ”
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักต้ าหลี่ 维笙山海湾 WEiSelect Dali Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว
วันที่สอง (2)เมืองโบราณต้ าหลี่ - ผ่ านชมเจดีย์ 3 องค์ –แชงกรีล่า ( จงเตีย้ น ) – โค้ งแรกแยงซีเกียง
– ช่ องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่ าจงเตีย้ น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่าน เที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้ าหลี่ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้ า
มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1000 ปี มีกาแพงเมืองที่สวยงาม บนกาแพงยังมีหอซึง่ มีป้ายหินแกะสลักคาว่า ต้ าหลี่
หากท่านมาถึงจุดนี ้ เสมือนว่าได้ มาถึงอาณาจักรน่าน
เจ้ า ภายในเมืองโบราณยังมีสนิ ค้ าพื ้นเมืองให้ ทา่ นได้
ซื ้อหา
เพื่อเป็ นของฝากได้ อย่างจุใจ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
เมืองจงเตีย้ น เมืองใหญ่ที่สดุ ในเขตปกครองตนเองชน
ชาติทิเบตแห่งตี๋ชิ่ง ระหว่างทาง ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ที่มี
ชื่อเสียงของเมืองต้ าหลี่ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นวัดฉงเซิ่ง บริ เวณ

เที่ยง

ค่า

ทางเหนือของเมืองเก่าต้ าหลี่ ห่างออกไปประมาณ 1
กิโลเมตร เจดีย์ทงั ้ 3 องค์นี ้สร้ างไม่พร้ อมกันและมี
ขนาดต่างกัน องค์ใหญ่สร้ างในสมัยราชวงศ์ถงั ทาเป็ น
ชันๆ
้ เช่นเดียวกันรวม 10 ชันเป็
้ นรูปแปดเหลีย่ ม เมื่อ
คราวที่เกิดแผ่นดินไหวในต้ าหลี่ ทาให้ เจดีย์องค์เล็กทัง้
2 องค์เอียงเข้ าหาเจดีย์องค์ใหญ่แต่ไม่ล้ม ส่วนเจดีย์
องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอยแตกร้ าว แต่ภายหลังรอยร้ าว
ได้ หายไป นาท่านชม โค้ งแรกแม่ นา้ แยงซีแม่ นา้ สายที่ยาวเป็ นอันดับสามของโลก มีความยาวกว่า 6,000
กิโลเมตรเป็ นแม่น ้าที่ไหลลงมาจากทิเบตตอนบน และเลี ้ยวจากทางใต้ ตีโค้ ง 180 องศาแล้ วไหลมารวมกับแม่น ้า
อีกสองสาย นาท่านลัดเลาะแม่น ้าแยงซีชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแม่น ้าแยงซีไหลผ่านด้ านหลังของ
เทือกเขาหิมะมังกรหยก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน นาท่านเดินทางสู่ หู่เที่ยวเสีย
( ช่ องแคบเสือกระโจน )เป็ นร่องน ้าเชี่ยวในหุบเขาที่มี
ความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18
แห่ง จึงไม่มีใครกล้ าล่องแก่งในแถบนี ้ จุดแคบที่สดุ วัด
ได้ 30 เมตร
และเป็ นช่องแคบที่ลกึ ที่สดุ ในโลกคือ
ประมาณ 3,900 เมตร ถึงเมืองจงเตีย้ น เมืองใหญ่
ที่สดุ ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งตี๋ชิ่ง ตังอยู
้ ่
บนที่ราบสูงตี๋ชิ่ง (สถานที่อนั เป็ นสิริมงคล) ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบต – ยูนนาน - เสฉวน เป็ นดินแดนสรรพ
สัตว์และพืชพรรณต่างๆ โดยเฉพาะเป็ นแหล่งสมุนไพรสาคัญของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่ าจงเตีย้ น หรือ แชงกรีล่า สวรรค์บนดินที่ที่ทกุ คนต่างใฝ่ ฝั นจะไปให้ ได้ ครัง้ หนึ่งในชีวิต
สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชนเผ่าทิเบต ที่ยงั คงแต่งกายเอกลักษณ์ชนเผ่า ในชีวิตประจาวันให้
เห็นอยูท่ วั่ ไปในเมือง
พักเมืองจงเตีย้ น 安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม (3) วัดลามะซงจ้ านหลิน – ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองลี่เจียง
เช้ า

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิน ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเชิง
เขาฝอปิ ง ห่างจากเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้ าง
ขึ ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300
ปี มีพระลามะจาพรรษาอยูก่ ว่า 700 รูป สร้ างขึ ้นโดยดะ
ไลลามะองค์ ที่ 5 ซึ่งใกล้ เคี ย งกับ สมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น
ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง
ได้ มี การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้ โครงสร้ างของวัดแห่งนี ้สร้ างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา
(ทิ เบต) มี ห อประชุม หลัก 2 ห้ อ ง และโอบล้ อ มไปด้ ว ย
ห้ องพั ก ส าหรั บ พระกว่ า 100 ห้ อง นอกจากนี ย้ ั ง มี
โบราณวัต ถุอี ก มากมาย รวมทัง้ รู ป ปั ้นทองสัม ฤทธิ์ ที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบนาพาไห่ ซึง่ ห่างจากตัว
เมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 35 ก.ม. ในป่ าสงวนกิน
เนื ้อ ที่ถึง 840 ต.ร.ก.ม. จุดสูงสุดที่สงู กว่าระดับน ้าทะเล
4,159 เมตร ทะเลสาบนาพาไห่กว้ าง 2.5 ตร.กม.เป็ นหัวใจของป่ าสงวน อิสระให้ ทา่ นชมความงามของทะเลสาบ
ธรรมชาติของที่ราบสูงที่สงู กว่าระดับน ้าทะเล 3,500 – 3,700 เมตรซึง่ รอบๆและบริ เวณทางเดินจะเต็มไปด้ วยดอก
หญ้ านานาชนิด นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน และเมื อง
เก่าลีเ่ จียงได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมโลกขององค์การยูเนสโก เมื่อ ค.ศ. 1997 ตังอยู
้ ส่ งู กว่า
ระดับน ้าทะเลถึง 2,400 เมตร ที่นี่จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และยังเป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชนเผ่านาซีซงึ่ อพยพ
มาจากทิเบตและอยูก่ นั ในสังคมผู้หญิงเป็ นใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองลี่เจียง Lijiang International Hotelหรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่ส่ ี (4) ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้ าใหญ่ ) – Impression of Lijiang – อุทยานนา้ หยก– เมืองโบราณลี่เจียง

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นาท่านเปลีย่ น
นัง่ รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจ่ ุดนัง่ กระเช้ าที่ระดับ
ความสูง 3,356 เมตร นาท่านนั่งกระเช้ าใหญ่ ขึ ้นสูภ่ เู ขา
หิมะมังกรหยก สูจ่ ุดชมวิวสูงสุดจากระดับน ้าทะเล 4,506
เมตร ซึง่ ท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทังปี
้
อย่างใกล้ ชิด
เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สงู ที่สดุ และสวยงาม
ที่สดุ ตลอดสองข้ างทางที่ขึ ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี ้เมื่อมอง
จากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ ายมังกรกาลังเลื ้อย
บนพื ้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน่ นั ้ ดูราวกับหยกขาว ที่
ตัดกันสีน ้าเงินของท้ องฟ้า คล้ ายมังกรขาว กาลังล่องลอย
อยูบ่ นฟากฟ้ า เขาแห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้
ท่านได้ ชื่นชมและดื่มด่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ นาท่านชม โชว์ สุดอลังการของผู้กากับจางอีโ้ หมว ใน
ชุด “ อิมเพรสชัน ออฟ ลี่เจียง ” โดยเป็ นการแสดงกลางแจ้ งบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ
โรงละครที่ออกแบบคล้ ายๆโคลอสเซี่ยมกลายๆ ในบริ เวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก โดยคัดเลือกชนเผ่าท้ องถิ่นกว่า 500
คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็ นนักแสดงสมัครเล่น ร้ อง เล่น เต้ นรา บอกเล่าวิถีชีวิตของ ชาวนาซี (naxi) และโมซัว
(mosuo) คนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของลี่เจียงอย่างเป็ นธรรมชาติไร้ special effect มีภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง
คลอเคล้ าด้ วยสายลมและแสงแดด เป็ นโชว์ที่ยากจะลืมเลือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านชม อุทยานนา้ หยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของ
ชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้ วยประตูสวรรค์
ซึ่งมีรูปปั น้ แกะสลักด้ วยไม้ ข้างขวาเป็ นพ่อ ข้ างซ้ ายเป็ นแม่
และน า้ ตกมังกร ที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็ น 3 ชัน้
ชันแรกชื
้
่อว่า มังกรออกถ ้าชันที
้ ่สองชื่อว่า มังกรเล่นน ้า ชันที
้ ่
สามชื่ อ ว่า มั งกรโบยบิ น และยังมี ต้ น ไม้ เทวดาซึ่ ง เป็ นที่
สักการบูชาของคนในพื ้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง ชมเมืองเก่ าดาหยันหรือเมืองเก่ าลี่
เจียง ที่มีประวัติ 800 กว่าปี และยังคงรักษาความงามใน
อดีตไว้ เป็ นอย่างดี ทางเดินที่ปดู ้ วยหินอัดแน่น อาคารไม้
แบบจีนโบราณ ลาธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรื อน
สะพานโค้ งหินที่เก่าแก่ ต้ นหลิวริ มธารที่ปลิวไปมาตามสาย
ลม

พักเมืองลี่เจียง Lijiang International Hotelหรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า
เช้ า

(5) สระมังกรดา – เมืองโบราณซู่เหอ – บินภายในกลับคุนหมิง

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชม สระมังกรดา (เฮยหลงถานกงหยวน) มีต้นหลิว
กับเชสนัตอยูร่ ิ มทาง รอบบึงน ้าเล็กๆ มีสถาปั ตยกรรม
สวยงามหลายแห่ง เด่นที่สดุ ก็คือ หออู่เฟิ่ ง (อู่เฟิ่ งโหลว)
สร้ างในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอก
เมืองลีเ่ จียงไว้ เมื่อ 30 ปี ก่อน ชื่ออู่เฟิ่ ง (ห้ าหงส์) ได้ มาจาก
ชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทังแปดจุ
้
ด ในแต่ละชันซึ
้ ง่ มี
อยูส่ ามชัน้ ไม่วา่ มองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้ าตัว
เท่านัน้ ในหอมีรูปปั น้ เทพเจ้ าแห่งสงครามเผ่าน่าซี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ าน เดิ น ท า งสู่ เมื อ งโบ ราณ ซู่ เห อ (SHUHE
ANCIENT TOWN) เป็ นหนึ่ ง ในเขตเมื อ งเก่ า ของเมื อ งลี่
เจี ย ง ค าว่ า ซู่ เ หอ ภาษา Naxi (Shaowu) เนื่ อ งจาก
ด้ า นหลัง ของหมู่ บ้ า นมี ภู เขา JUBAO มี ค วามหมายว่ า
หมู่บ้ านที่ ตงั ้ อยู่ใต้ ภูเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมื อ งลี่เจี ยงไป
ทางตะวันตกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ 4 กิ โลเมตร เป็ นที่อ ยู่
อาศัย ของคนนาซี ถูก เลือกให้ เป็ นหนึ่งที่ ในเมื อ งเก่ าที่ มี
ความสาคัญซึงได้ รับการทานุบารุ งรักษาได้ อย่างสมบูรณ์ ในสมัยก่อนเป็ นสถานีสาคัญของเส้ นทางชาม้ ายูนนาน
หรื อว่าเส้ นทางสายไหมใต้ และเคยเป็ นตลาดขายส่งของเครื่ องหนัง มีฟาร์ มเลี ้ยงปลาเทราท์สายรุ้ ง ซึ่งอยู่ในน ้าพุ
ธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขาหิมะที่ใสสะอาด และเย็นยะเยือกตลอดปี
นาท่านสูส่ นามบิน...................
............. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU…….
............. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิม้ รสสุกเี ้ ห็ด
พักเมืองคุนหมิง 擎天新悦 QINGTAINXINYUE HOTEL ระดับ 5 ดาว

วันที่หก

(6) วัดหยวนทง– ร้ านนวด – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่วัดหยวนทงวัดหลวงเก่าแก่คู่บ้ านคู่เมื อ ง
และใหญ่ ที่สุดแห่งเมื องคุนหมิง และมี ประวัติ ยาวนานกว่า
1,200 ปี แต่ล ะวัน จะมี ผ้ ูม าสัก การะหรื อ เที่ ย วชมมากมาย
ภายในศาลมี รู ป เจ้ าแม่ ก วนอิ ม 24 พระหั ต ถ์ ให้ ท่ า นได้
นมัสการพระพุทธชิ นราชจ าลองซึ่ง ฯพณฯ นา ยกรัฐ มนตรี
เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้ อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่ง
นี ้ ซึ่ ง พระพุ ท ธรู ป เป็ นสัญ ลัก ษณ์ เพื่ อ เชื่ อ มสัม พัน ธไมตรี
ระหว่าง ไทย-จีน นาท่านสู่ ศูนย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน ให้ ท่านนวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความ
เมื่ อ ยล้ ากับ ยานวดขนาดพิ เศษสูต รเดี ยวไม่ซ ้าใครพร้ อ มชมครี มเป่ าซู่ถังหรื อ ที่ร้ ู จัก กันดี ในชื่ อ “ครี ม บัวหิ มะ”
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไฟไหม้ ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้ าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอาหารกวางตุ้ง
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย
15.20 น. บินลัดฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613
16.30 น. ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร์ กาหนดให้ มีการเข้ าร้ าน นวด ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุลงในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลา
ร้ านละประมาณ 60 นาที ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆทัง้ สิน้

อัตราค่ าบริ การ
เดินทาง 20ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน

32,900.-บาท

4,800.- บาท

18 – 23 ตุลาคม 2562

35,900.-บาท

6,800.- บาท

31 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563

37,900.-บาท

8,800.- บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวกรุ๊ป (หนังสือเดินทางไทย)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทั ้งทริ ป 200 หยวนจีน/ท่าน
ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั ้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
2.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่า
มั ด จ าที่ พั ก โดยตรงหรื อ โดยการผ่ านตั ว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศและไม่ อาจขอคื น เงิน ไ ด้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์
ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขั ้นต่าผู้ใหญ่ 25ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งจากไทย
และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
อัตรานีร้ วม

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้นแต่ทัง้ นีท้ างบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรั บสูงขึ ้น บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรั บราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอ ายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษั ทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั ้น
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษั ทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั ง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัท ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น
หมายเหตุ
-บริษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณี ที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุให้ กับ
ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อ ยู่
เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรื อค่าใช้ จ่าย
เพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมเช่นการเจ็บป่ วยการถูกทาร้ ายการสูญหายความล่าช้ าหรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อ ออกเมือ งอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด กฎหมายหรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

