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☺ เมืองตา้ลี-่ผ่านชมเจดยีส์ามองค-์เมืองโบราณตา้หลี ่
☺ ลีเ่จยีง-อทุยานน า้หยก-วดัยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่จยีง 
☺ ภูเขาหิมะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ่)-โชว์ใหญ ่IMPRESSION LIJIANG 
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ-โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกียง-วดัลามะซงจา้นหลงิ 
☺ คุนหมิง วดัหยวนทง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
ก ำหนดกำรเดินทำง     วนัที ่8-13, 22-27 พ.ย. // 6-11, 20-25 ธ.ค. 60 
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  ปีใหม่ วนัที ่28 ธ.ค. – 2 ม.ค. // 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561    ( 6 วนั 5 คืน ) 
***หมำยเหตุ  29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561 ไฟล์ทบินขำไป MU742 : 15.40-18.50 // ขำกลบั MU741 : 13.40-14.40 
วนัแรก    สนำมบินสุวรรณภูม ิ– คุนหมงิ  

17.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไชน่ำอีส
เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้ง
ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

19.50 น. เดนิทำงสู่เมืองคุนหมงิ โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
23.20 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นคร

แห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหินอนัโด่งดงั หลงั
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง  ต้ำหลี ่– เมืองโบรำณต้ำหลี ่– ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – ลีเ่จยีง – เมืองเก่ำลีเ่จยีง  
– จงเตีย้น – โค้งแรกแยงซีเกยีง  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้ำหลี”่ ซ่ึงไดฉ้ายาวา่เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ประมาณเดือนมีนาคมของ
ทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้่างเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอด
โปร่งอุณหภูมิก าลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุก าลงับานสะพร่ัง จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม  น าท่านชม “เมืองโบรำณต้ำหลี”่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัรน่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณ
ท่ีบูรณะตามแบบเดิมเม่ือกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้ต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตู
เหนือใต ้และสญัลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 

เที่ยง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านผ่านชมเจดีย์สำมองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์งค์
กลางเป็นองค์แรกท่ีมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวิหารองค์กลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้ ง
ประดิษฐานองคพ์ระสังกระจาย จากนั้นแวะชม “ร้ำนหยกจนี” ชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่า เป็นสิริมงคล
แก่ ผูท่ี้ไดม้าครอบครอง ท าใหชี้วิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ มัง่คัง่ โชคดี อายุยืนยาว ใหท่้านได้
เลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน”    

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (อำหำรไทย)  หลงัอาหารน าท่านชม เมืองเก่ำต้ำหยันหรือเมืองเก่ำลี่เจียง ท่ีสร้างข้ึนใน
สมยัราชวงศซ่์งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษแ์ละ
อยู่อาศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึง
เรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า ตา้หยนั (ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็นแถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไม้
ปลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะ
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อยู่คู่ขนานไปกบัแม่น ้ าหยก อนัเป็นล าธารน ้ าท่ีละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ย
หินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 800 ปี
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม  เขำหิมะมงักรหยก+น่ังกระเช้ำ - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยำนน ้ำหยก – จงเตีย้น 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำหิมะมังกรหยก” เปล่ียนพาหนะเป็นรถ
ภายในอุทยาน เพ่ือเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบัความสูง 3,356 เมตร “น่ังกระเช้ำขึน้สู่ภูเขำหิมะมงักรหยกไปยงัจุดชม
ววิสูงสุด” จากระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอด
ทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์และด่ืมด ่ากบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุด
และสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะ
เห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย บนพ้ืนสีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่นั้นดูราวกบั
หยกขาว ท่ีตดักนัสีน ้ าเงินของทอ้งฟ้าคลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขา
แห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยก  

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชวอ์นัยิ่งใหญ่โดยผูก้  ากบั
ช่ือกอ้งโลก “จำง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใช้
นกัแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองล่ี
เจียง น าท่านชม “อุทยำนน ้ำหยก” สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของล่ีเจียง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหัวใจทางดา้นวฒันธรรม
ของชนเผา่น่าซีกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม อนัประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ 
ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือวา่มงักรออกถ ้า ชั้นท่ีสองมีช่ือ
วา่มงักรเล่นน ้า ชั้นท่ีสามมีช่ือวา่มงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพ้ืนท่ี มีอายมุากกว่า 
500 ปี จากนั้นน าท่านชม ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  
การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ น าท่านเดินทางสู่
เมืองจงเต้ียน น าท่านสู่ โค้งแรกแม่น ้ำแยงซีเกียง น ้ าท่ีไหลลงมาจากธิเบต ไดเ้ล้ียวจากทิศใตมุ่้งสู่ทิศเหนือโดยตีโคง้ถึง 
180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแม่น ้ าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่น ้าแยงซีเกียง สายส าคญั และเป็นแม่น ้ าท่ียาวเป็นอนัดบั 3 
ของโลก ลกัษณะเป็นหน้าผาหินสูงชนั  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น หรือแชงกรีล่ำ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลยนูนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตต๋ีช้ิง บนท่ีราบในวงลอ้มของขุนเขา ลกัษณะภูมิประเทศของจง
เต้ียน เป็นท่ีราบทุ่งหญา้ มีภูเขาลอ้มรอบ ค าว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนยก์ลาง หรือส่ิงท่ีกวา้งใหญ่อนัเป็นศูนยก์ลาง ส่วน"
เต้ียน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญา้แลว้ ยงัอาจแปลว่า อาณาจกัร ไดด้ว้ย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองจง
เต้ียน จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษาธิเบตว่า เจ้ียนถงั เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La 
แปลว่า ท่ีซ่ึงสุริยนัจันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเต้ียน เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบต ซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษา
เอกลกัษณ์ของบา้นท่ีก่อดินข้ึนเป็นตึกส่ีเหล่ียม แต่งดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ่ ผูค้นยงัแต่งกายพ้ืนเมือง 
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ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ส่ี  วดัลำมะซงจ้ำนหลงิ – หุบเขำพระจนัทร์สีเงนิ – จงเตีย้น – ต้ำลี ่

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ำนหลิน เป็นวดัลามะซ่ึงสร้างข้ึน
เม่ือปีท่ี ค.ศ. 1679 ในสมยัราชวงศชิ์ง สร้างข้ึนโดยทะไลลามะองคท่ี์ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจ าพรรษาอยูม่ากกว่า 
700 รูป และไดมี้การบูรณะตลอดมา วดัแห่งน้ีไดส้ร้างข้ึนตามลกัษณะเดียวกบัวดัโปตาลาของธิเบต วดัซงซานหลินเป็น
วดัใหญ่ท่ีส าคัญของเมืองจงเต้ียน วดัแห่งน้ีห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างใน
ลกัษณะจ าลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากน้ียงัเป็นวดันิกายลามะแบบธิ
เบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนานซ่ึงมี อายุท่ีเก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเตน้
ระบ าหนา้กากและเป่าแตรงอนซ่ึงเป็นการละเล่นท่ีอยู่ในช่วง เทศกาล ส าคญัต่างๆของวดั รวมถึงประเพณีต่างๆ ท่ีชาว
ทิเบตไดอ้นุรักษไ์ว ้ณ วดัซงซานหลินแห่งน้ี  

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านไปยงัเชิงเขาเพ่ือโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยงั  หุบเขำ
พระจันทร์สีน ้ำเงนิ (The Valley of Blue Moon) ซ่ึงบริเวณเขาจะปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนไปทัว่เช่นกนั เม่ือโดยสาร
กระเชา้ไปยึงยอดเขาซ่ึงสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถเดินทางข้ึนยอด
สูงสูงของหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงินโดยข้ึน กระเชา้ไป 2 ช่วง โดยจุดเปล่ียนกระเชา้จุดแรก จะมีศูนยท่์องเท่ียวหุบเขา
พระจนัทร์สีน ้ าเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอนักวา้งใหญ่ และต้นกุหลาบพนัปีเรียงราย จะมีหมู่บ้านชาวธิเบตอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติเม่ือเปล่ียนกระเชา้แลว้ จะเดินทางถึงยอดเขาพระจนัทร์สีน ้าเงิน ชมทิวทศันท์ะเลหุบเขาลอ้มรอบได้
ถึง 360 องศา หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน สามารถเดินทางข้ึนไปชมหิมะไดใ้นฤดูหนาวจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม 
หลงัจากนั้นหิมะจะเร่ิมละลาย จากนั้นตน้กหุลาบพนัปี ซ่ึงบานเพียงปีละคร้ังจะเร่ิมผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองตา้หลี  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  ต้ำหลี ่– คุนหมงิ – อสิระช้อปป้ิง   

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางท่ี
สวยงามราวกบัภาพวาดของเทือกเขาท่ีสลบัซอ้นเป็นทิว  ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวยท่ี์แสนสบาย 

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรจนี)   หลงัอำหำรใหท่้านได ้“ลองชิมชำที่มช่ืีอเสียงต่ำงๆ ที่ศูนย์ชำ” อาทิเช่น 
ชาอวูห่ลง, ชาแดง, ชาผลไม,้ ชามะลิ, ชากหุลาบ   น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองคุนหมิง ใหท่้านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (สุกีเ้ห็ด)   หลงัอำหำรเขา้สู่ท่ีพกั JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก  คุนหมงิ –  วดัหยวนทง – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูม ิ 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี วดั
หยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ท่ีอาคารต่าง ๆ ภายในวดั
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จะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่า
ขานกนัว่าแต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูก
สร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกท าลายในสมยัราชวงศ์หมิง และไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัราชวงศ์ชิง 
ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองท่ีท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นั
เชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยท่ีถูก
อญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย 

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรจนี)   สมควรแก่เวลำน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.10 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 

*** ออกเดินทำงขั้นต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นทีต้่องเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิม่ หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน  

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 
12 ปี เสริมเตียง 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ  
12 ปี ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

วนัที่ 8-13, 22-27 พ.ย. // 6-11 ธ.ค. 60 19,999.- 19,999.- 5,900.- 

วนัที่ 20-25 ธ.ค. 20,999.- 20,999.- 5,900.- 

วนัที่ 28 ธ.ค.-2 ม.ค. , 29 ธ.ค.-3 ม.ค. 61 25,999.- 25,999.- 5,900.- 
 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ใบชำ-ผ้ำไหมหรือยำงพำรำ-สำหร่ำยเกลยีวทอง  
เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 1,500 บำท ต่อวนัต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจนีและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีที่น ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกนิเอง *** 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเวน้ผู่ท่ีเดินทางเขา้ 21 ประเทศตามดา้นล่างตอ้งยืน่วี
ซ่าเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่ำทิปไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่ำทิปคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้ำทัวร์ไทย วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 

@  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน @วซ่ีำแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 15 วนั @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
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2. กรณีท่ีท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์
เพ่ือความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 

3. กรณีที่ท่ำนมวีซ่ีำจีนย่ืนจำกเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ำวซ่ีำได้  1,000 บำท / ท่ำน  

เง่ือนไขกำรสำรองที่นั่ง 

- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

กำรยกเลกิ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีค่ามดัจ าท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมำยเหตุ 
-รำคำและเวลำเดนิทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำและสำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 


