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 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชมภเูขาหิมะมังกรหยก   อลังการโชว์จางอวีโ้หมว 
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง เมืองโบราณต้าหล่ี เมืองโบราณจงเตีย้น  
 ชม ภเูขาหิมะสือข่า ( หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน ) ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม  
 ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ช่ือว่าพระราชวังโปตาลาน้อย 
 ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น า้ที่ยาวอันดับสามของโลก 
 ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน า้ใสชัน้ปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน 
 ชมวัดหยวนทงวัดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิง  
 โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว 

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

ขึน้กระเช้า หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ – ภเูขาหมิะมงักรหยก  
 

คุนหมงิ ตา้หลี่ ลี่เจียง แชงกรลีา่ 6วัน 5คนื 
 

เมอืงมรดกโลกลี่เจยีง -แชงกรลีา่ ดนิแดนสวรรคบ์นโลกมนษุย์ 
 พเิศษ ! พกัโรงแรม 5 ดาว    เปิดประสบการณน์ัง่รถไฟความเรว็สงู  
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08.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 (ประตู 2-3) 
เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAIAIRWAYSINTERNATIONAL (TG) พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อ านวยความสะดวก
แก่ทา่น 

10.50 น. เดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง  โดยเที่ยวบนิที่ TG612 
  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
14.05 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองเอกของ

มณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ 
ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือ
ระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุตหลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองต้าหล่ี ซึง่เป็นเมืองมรดกของอาณาจกัรนา่นเจ้าท่ีรุ่งเรือง ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัร
นา่นเจ้าและตาลฟีู ก่อนท่ีอาณาจกัรนา่นเจ้าจะก่อตัง้ใน ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุม่ชนได้มีความสมัพนัธ์กบั
ราชวงศ์ฮัน่ โดยเฉพาะในสมยัจกัรพรรดิฮัน่หวูตี่ ้ (ครองราชย์ ค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผู้สถาปนาเส้นทาง
สายไหม (silk road) ได้สง่ราชทตูของราชส านกัฮัน่ตะวนัตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้
เดินทางผา่นมณฑลเสฉวนและยนูนาน มีวตัถปุระสงค์เพื่อหาเส้นทางไปอาณาจกัรเทียนจู่ (ชมพทูวีป - อินเดีย) 
เปิดเส้นทางสูต่ะวนัตกโดยมีจุดแวะพกัท่ีต้าหลี ่ ก่อนจะข้ามเขาไปยงัพม่าและอินเดีย ตอ่มาได้เรียกช่ือเส้นทางนี ้
วา่ “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 
 น าทา่น เท่ียวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหล่ี ซึง่
เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรนา่นเจ้า  มีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่ 1000 ปี มีก าแพงเมืองท่ีสวยงาม บนก าแพง
ยงัมีหอซึง่มีป้ายหินแกะสลกัค าวา่ ต้าหล่ี หากทา่นมาถึงจุด
นี ้  เสมือนวา่ได้มาถึงอาณาจกัรนา่นเจ้า  ภายในเมือง
โบราณยงัมีสนิค้าพืน้เมืองให้ทา่นได้ซือ้หาเพื่อเป็นของฝาก
ได้อยา่งจุใจ  

วันแรก       (1) กรุงเทพฯ – คุนหมงิ –ต้าหล่ี 

วันที่สอง    (2)  เมืองโบราณต้าหล่ี    – โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง   – ช่องแคบเสือกระโจน 
                  –แชงกรีล่า ( จงเตีย้น )  - เมืองเก่าจงเตีย้น 
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ระหวา่งทางในเมืองต้าหลี่ ผา่นชมเจดีย์ 3 องค์ท่ีมีช่ือเสยีงของเมืองต้าหลี ่ ซึง่ตัง้อยูใ่นวดัฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือ
ของเมืองเก่าต้าหลี ่หา่งออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์ทัง้   3  องค์นีส้ร้างไม่พร้อมกนัและมีขนาดตา่งกนั องค์
ใหญ่สร้างในสมยัราชวงศ์ถงั ท าเป็นชัน้ๆ เช่นเดียวกนัรวม 10 ชัน้เป็นรูปแปดเหลีย่ม  เม่ือคราวท่ีเกิดแผ่นดินไหว
ในต้าหลี ่ ท าให้เจดีย์องค์เลก็ทัง้ 2 องค์เอียงเข้าหาเจดีย์องค์ใหญ่แตไ่ม่ล้ม สว่นเจดีย์องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอย
แตกร้าว แตภ่ายหลงัรอยร้าวได้หายไป   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจงเตีย้น เมืองใหญ่ท่ีสดุในเขต
ปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งต๋ีช่ิง น าทา่นชม โค้งแรก

แม่น า้แยงซีแม่น า้สายที่ยาวเป็นอนัดับสามของโลก มี
ความยาวกวา่ 6,000 กิโลเมตรเป็นแม่น า้ท่ีไหลลงมาจาก
ทิเบตตอนบน และเลีย้วจากทางใต้ตีโค้ง 180 องศาแล้วไหล
มารวมกบัแม่น า้อีกสองสาย น าทา่นลดัเลาะแม่น า้แยงซีชม
ความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของแม่น า้แยงซีไหลผา่นด้านหลงัของเทือกเขาหิมะมงักรหยก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าทา่น น าทา่นเดินทางสู ่ หู่เที่ยวเสีย ( ช่องแคบเสือกระโจน )เป็นร่องน า้เช่ียวในหุบเขาท่ีมีความยาว
ตอ่เน่ืองกันถึง 25  กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แห่ง  จึงไม่มีใครกล้าลอ่งแก่งในแถบนี ้    จุดแคบท่ีสดุวดัได้ 30 เมตร   
และเป็นช่องแคบท่ีลกึท่ีสดุในโลกคือประมาณ  3,900 เมตร  ต านานเลา่วา่ในอดีตมีเสอืกระโดดไปฝ่ังตรงข้ามได้ จึง
เป็นท่ีมาของ ช่องแคบเสอืกระโจน   
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองจงเตีย้น ( แชงกรีลา่ ) ถึงเมืองจงเตีย้น เมืองใหญ่ท่ีสดุในเขตปกครองตนเองชนชาติ
ทิเบตแหง่ต๋ีช่ิง  ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูต๋ีช่ิง  (สถานท่ีอันเป็นสริิมงคล)  ตรงรอยตอ่ตะเข็บชายแดนทิเบต – ยนูนาน - เสฉวน 
เป็นดินแดนสรรพสตัว์และพืชพรรณตา่งๆ  โดยเฉพาะเป็นแหลง่สมุนไพรส าคญัของประเทศจีน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเท่ียวชมเมืองเก่าจงเตีย้น หรือ แชงกรีล่า  สวรรค์บนดินท่ีท่ีทกุคนตา่งใฝ่ฝันจะไปให้ได้ครัง้หนึ่งในชีวิต  
สมัผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผา่ทิเบต ท่ียงัคงแตง่กายเอกลกัษณ์ชนเผา่ในชีวิตประจ าวนัให้
เห็นอยูท่ัว่ไปในเมือง ด้านหลงัเมืองเก่าจะมองเห็น กงล้อมนต์สทีอง สงู 23 เมตร ผู้คนนิยมไปหมนุวนเพื่อให้บท
สวดนัน้กงัวานไปถึงสรวงสวรรค์ 
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พักเมืองจงเตีย้น安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่สาม (3)  ภเูขาหิมะพระจันทร์สีน า้เงิน ( สือข่า ) – วัดลามะซงจ้านหลิน  – เมืองล่ีเจยีง  

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่ชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า  ขึน้ไปยงั 
ภเูขาหิมะสือข่า หรือ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน  The 
Valley of Blue Moon  ซึง่บริเวณทัง้เขาปกคลมุด้วยต้นกุหลาบ
พนัปี ซึง่จะออกดอกหลากสีสนัทัง้ขาว ชมพู ชมพเูข้มให้ทกุท่าน
ได้ช่ืนชมความงาม , เดือนพฤษภาคม -สงิหาคม   บริเวณ
ตอนกลางหบุเขาทา่  นจะได้พบกบัความงามของทุง่หญ้า ป่าสน 
ทะเลสาบเลก็ๆ และ ฝูงจามรีท่ีออกหาอาหารและเลม็หญ้า , เดือนกันยายน-เมษายน หบุเขานีจ้ะถูกปกคลมุด้วยหิมะ
ขาวโพลนไปทัว่เช่นกัน เม่ือโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 4,000 เมตร ทา่นจะได้สมัผสั
ลานหิมะกว้างใหญ่สดุสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ให้ทา่นมีเวลาช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงาม 
ต่ืนตาของลานหิมะ และ ทิวทศัน์เบือ้งลา่ง  
 

 

 
 

 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา
ฝอปิง หา่งจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี  มีพระลามะ
จ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ซึง่
ใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมยั
จกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง ได้มี  การซอ่มแซมตอ่เติมอีก
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หลายครัง้ โครงสร้างของวดัแหง่นีส้ร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมื  

องลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลกั 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพกัส าหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนีย้งัมี
โบราณวตัถอีุกมากมาย รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองลีเ่จียง ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พักเมืองล่ีเจียง丽江大港旺宝国际饭店(Wonderport International Hotel) หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

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

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 หลงัอาหารน าทา่นสู ่ภเูขาหิมะมังกรหยก น าทา่นเปลีย่นนัง่

รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจุ่ดนัง่กระเช้าท่ีระดบัความสงู 
3,356 เมตร น าทา่นน่ังกระเช้าใหญ่  ขึน้สูภ่เูขาหิมะมงักร
หยก สูจุ่ดชมวิวสงูสดุจากระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร  ซึง่ทา่น
สามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีอยา่งใกล้ชิด เพื่อ
ชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงามท่ีสดุ 
ตลอดสองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแหง่นีเ้ม่ือมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรก าลงัเลือ้ย บนพืน้สขีาวของหิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ ดรูาวกบัหยกขาว ท่ีตดั
กนัสนี า้เงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาว ก าลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยกให้
ทา่นได้ช่ืนชมและด่ืมด ่ากบัความหนาวเย็นของธรรมชาติ  

 
 
 
 

 
 
 
 น าทา่นชม โชว์สุดอลังการของผู้ก ากับจางอีโ้หมว ในชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ล่ีเจียง ” โดยเป็นการแสดง

กลางแจ้งบนความสงูกวา่  3,000  เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ณ โรงละครท่ีออกแบบคล้ายๆโคลอสเซี่ยมกลายๆ ใน
บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก โดยคดัเลอืกชนเผา่ท้องถ่ินกวา่ 500 คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนกัแสดงสมัครเลน่ ร้อง 
เลน่ เต้นร า บอกเลา่วิถีชีวิตของ  ชาวนาซี (naxi) และโมซวั (mosuo) คนพืน้เมืองดัง้เดิมของลีเ่จียงอยา่งเป็นธรรมชาติ
ไร้ special effect  มีภเูขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลงั   คลอเคล้าด้วยสายลมและแสงแดด เป็นโชว์ท่ียากจะลมืเลอืน 
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เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   น าท่านเท่ียวชม หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”

(รวมรถราง) เป็นหุบเขาท่ีอยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะ

มังกรหยก   น าท่านชม ธารน า้ขาว หรือน า้ตกไป๋สุย่ ธารน า้ท่ี

เป็นเชิงชัน้หินปูนสขีาว หลดหลัน่ลงมางดงาม ดจุจ าลองความ

งดงามของอุทยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 

 

 

 

 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทาง    ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมอืงเก่าล่ีเจียง   ท่ีมีประวติั 800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความงาม

ในอดีตไว้เป็นอยา่งดี ทางเดินท่ีปดู้วยหินอดัแนน่ อาคารไม้แบบจีนโบราณ  ล าธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรือน 
สะพานโค้งหินท่ีเก่าแก่ ต้นหลวิริมธารท่ีปลวิไปมาตามสายลม  

 
 
 
 
 
 
 

พักเมืองล่ีเจียง丽江大港旺宝国际饭店(Wonderport International Hotel) หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่ห้า      (5)  สระมังกรด า – ล่ีเจียง  – น่ังรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ชม สระมังกรด า (เฮยหลงถานกงหยวน) มีต้นหลวิกบัเชสนตั 
อยูริ่มทาง รอบบงึน า้เลก็ๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแหง่ เดน่
ท่ีสดุ ก็คือ หออู่เฟ่ิง (อู่เฟ่ิงโหลว) สร้างในศตวรรษท่ี 17 และถกู
ผาติกรรมจากวดัฝกูวอ๋ นอกเมืองลีเ่จียงไว้เม่ือ 30 ปีก่อน ช่ืออู่เฟ่ิง 
(ห้าหงส์) ได้มาจากชายคาท่ียื่นออกมาจากหลงัคาทัง้แปดจุด ใน
แตล่ะชัน้ซึง่มีอยูส่ามชัน้ ไม่วา่มองจากมมุใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้า
ตวัเทา่นัน้ ในหอมีรูปปัน้เทพเจ้าแหง่สงครามเผา่นา่ซี 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นสูส่ถานีรถไฟเมืองลีเ่จียง 
13.05 น. ออกเดินทางสู ่คุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสงู ขบวนท่ี D8788 

16.41 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ 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 
น าท่านเดินทางสู่วัดหยวนทงวัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ
ใหญ่ท่ีสดุแหง่เมืองคนุหมิง และมีประวติั ยาวนานกวา่ 1,200 ปี แต่
ละวนัจะมีผู้มาสกัการะหรือเท่ียวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้า
แม่กวนอิม 24 พระหตัถ์ ให้ทา่นได้นมสัการพระพุทธชินราชจ าลอง
ซึ่ง ฯพณฯ นา ยกรัฐมนตรีเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้ ณ วดัแหง่นี ้ซึง่พระพทุธรูปเป็นสญัลกัษณ์ เพื่อเช่ือม
สมัพนัธไมตรีระหวา่ง ไทย-จีน     
น าท่านสู ่ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ชมครีมเป่าซูถ่ังหรือท่ี
รู้จักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผล
ไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
       สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง 

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

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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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 30,800.-บาท 5,800.- บาท 

 
อัตรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 

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 
ค่าน า้หนกัเกิน  20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  

1.   หนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เลม่จริง มีอายเุหลอืใช้ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน    
2.   รูปถ่ายสพีืน้หลงัสขีาว ขนาด  2 นิว้ ทา่นละ 1 รูป (ไม่รับรูปถา่ยข้าราชการ) 
3.   กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ต้องมีหนงัสอืรับรองจากพอ่แม ่และสมดุเงินฝากของพอ่แม่  
4.กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบตัรประชาชน ของพอ่แม ่ +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพอ่แม่ 
5.   กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สติูบตัร) อายตุ ่ากวา่ 18 ปี 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทวัร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหวัหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมัีดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตค่ีา
มัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ 
ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ 

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสญูหาย, 
ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจบุนัหากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตผุลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


