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☺ หลกููหู...ล่องเรือทะเลสาบหลกููหู ชมความงามอญัมณแีห่งท่ีราบสงู ชมเสน่ห ์ 
  วฒันธรรมชนเผ่าโม๋ซวั ท่ีไดส้มญานาม “อาณาจกัรแห่งสตรีเพศ” 
☺ ลีเ่จยีง...เสน่หเ์มืองโบราณ มรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม   
☺ ตา้ลี.่..วดัเจา้แม่กวนอมิแปลงกาย เมืองโบราณซโีจว ผ่านชมเจดียส์ามองค ์
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กาํหนดการเดนิทาง     เดอืนพฤศจิกายน – เดอืนธันวาคม  2561   ( 6 วนั 5 คนื ) 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูม ิ– คุนหมงิ  
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไช

น่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุก
ใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

20.55 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
00.15 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเดินทางเขา้ที่พกั  

พักที่คุนหมิง  HUISHANG INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง คุนหมงิ – ต้าหลี ่– เมอืงโบราณซีโจว – ผ่านชมเจดย์ีสามองค์ – ลีเ่จยีง – เมอืงโบราณลีเ่จยีง   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้าหลี่” ซ่ึงไดฉ้ายาว่าเป็น

เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทศันียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ที่เมืองตา้หล่ีไดย้า่งเขา้สู่
ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกาํลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธุ์กาํลงับาน
สะพร่ัง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม   

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม “เมืองโบราณซีโจว ” ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอา
นาจกัรน่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเม่ือกวา่ 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขาย
สินคา้ต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสญัลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระให้ท่านไดช้อ้ป
ป้ิงสินคา้พื้นเมือง พร้อมชมโชวพ์ื้นเมืองชาวไป๋ (การแสดงปิดหรือเปิดอยูท่ี่เวลาของการเขา้ชม)  ผ่านชมเจดีย์
สามองค์ มีอายกุวา่ 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆ
กบัการสร้างวดัและวหิารองคก์ลางอนัเป็นที่ที่ต ั้งประดิษฐานองคพ์ระสงักระจาย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง
ลี่เจียง ซ่ึงเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวสิเซอร์แลนด์แห่ง
ประเทศจีน” ผา่นเสน้ทางขนุเขาที่งดงาม  เยีย่มชม ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพือ่สุขภาพ   

คํา่ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศซ่์งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยูอ่าศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือที่ประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า ตา้หยนั (ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
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แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเต้ียๆ ที่ได้รับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยูคู่่ขนานไปกบัแม่นํ้ าหยก อนัเป็นลาํธารนํ้ าที่ละลายไหลมาจากหิมะบน
เทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนที่ปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปีเขา้ที่พกัโรงแรม  

     พักที่ลี่เจียง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ลีเ่จยีง – หลกูหูู – ล่องเรือทะเลสาบหลกูหูู – หมู่บ้านโมโซ – จุดชมววิหมู่บ้านลเีกร์ – โชว์ความรัก
หนุ่มสาวชาวโม๋ซัว (อวัโหลเลีย่นเกร์)    

เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ หลูกูหู เป็นหน่ึงในบรรดาทะเลสาบ
ของจีนที่มีความลึกที่สุด ตั้งอยูบ่นพื้นที่ของสองมณฑลคือ ยนูนานและเสฉวน นํ้ าใสดุจไข่มุกที่โดนโอบลอ้มไป
ดว้ยบรรดาภูเขา มีคาํเปรียบเปรยช่ืนชมความงามมากมาย เช่น “อญัมณีแห่งที่ราบสูง” “ทิวทศัน์ที่สวยงามแห่ง
ทิศตะวนัออก” ในทะเลสาบมีเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 5 แห่ง 3 แหลม มีภูเขาโอบลอ้มทั้งส่ีดา้น นํ้ าในทะเลสาบ
แห่งน้ีมีความใสจนเม่ือพายเรือในทะเลสาบจะเปรียบเสมือนล่องลอยอยูบ่นฟ้า ดัง่ในเน้ือเพลงของชาวพื้นเมือง
ที่มีช่ือวา่ “ล่องลอยอยูร่ะหวา่งทอ้งฟ้าและผนืนํ้ า”  จุดเด่นอีกอยา่งของหลูกูหูคือวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชาว
เผ่าโม๋ซัว ซ่ึงเป็นชนเผ่าสุดทา้ยที่บูชาสตรีเพศ และสตรีเพศมีอาํนาจเด็ดขาด จนไดรั้บการขนานนามจากโลก
ภายนอกวา่ อาณาจกัรแห่งสตรีเพศ （女儿国） 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารล่องเรือ ชมความงาม ทะเลสาบหลูกู่ ตั้งอยูร่ะหวา่งอาํเภอหนิงลัง่ 
มณฑลยนูนานกบัอาํเภอเอ๋ียนจินของมณฑลเสฉวนห่างจากล่ีเจียง ประมาณ 270 กิโลเมตร มีความสูงเหนือ
ระดบันํ้ าทะเล 2,680 เมตร ผวินํ้ ามีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตรเฉล่ียความลึกประมาณ 40 เมตร    มีความลึกที่สุดถึง 
93 เมตร เน่ืองจากไม่มีมลภาวะนํ้ าจึงบริสุทธ์ิใสสะอาด ทะเลสาบหลูกูเสมือนหน่ึงอญัมณีที่ประดบัในออ้มอก
ของภูเขา  บริเวณรอบขา้งทะเลสาบหลูกูมีป่าดิบที่หนาทึบ ยามอากาศดี ทอ้งฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ที่สะทอ้น
กบัทอ้งนํ้ าท่ามกลางอากาศเยน็สบายสดช่ืนและวิถีชาวบา้นที่เรียบง่าย มกัจะทาํให้นักท่องเที่ยวลืมตวัว่าตนเอง
อยูใ่นโลกจริงหรืออยูใ่นโลกแห่งความฝันกนัแน่ สามารถมองเห็นใตน้ํ้ าไดลึ้กถึง 12 เมตร  ซ่ึงมีบรรยากาศและ
ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิของทะเลสาบ   จากนั้นนาํท่านเยีย่มชม หมู่บ้านชมเผ่าโม๋ซัว ชนเผ่าปริศนาลึกลบัที่มี
ประวติัยาวนานที่เรารู้จกัแต่เร่ืองเล่าตาํนานของชนเผ่าน้ีแต่ไม่เคยไดส้ัมผสัคร้ังน้ีนาํท่านเปิดตาํนานชมตวัตนที่
แทจ้ริงของชาวเผ่าน้ี ซ่ึงเป็นเผ่าที่ผูห้ญิงมีความเป็นใหญ่และเป็นหัวหน้าเผ่า ตาํนานที่เราได้ยนิ ผูช้ายจะตอ้ง
ออกไปทาํงานช่วงก่อนพระอาทิตยข์ึ้นและผูห้ญิงบางคนเราจะเห็นวา่นัง่เล้ียงลูกอยูแ่ต่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าที่เล้ียง
อยูเ่ป็นลูกใครพอ่เด็กเป็นคนไหน  ชนเผ่าน้ีมีประเพณีการแต่งงานหรือที่เรียกว่า “อาเซ้ีย” หรือที่ภาษาทอ้งถ่ิน
แปลวา่คู่รัก คือการเลือกคู่นอนที่ตนเองพงึพอใจจากงานสงัสรรคข์องชนเผ่า โดยเพศหญิงเป็นฝ่ายเลือกเพศชาย 
ไม่มีการแต่งงานที่เป็นพธีิรีตองในการบอกกล่าวกบัผูใ้หญ่สองฝ่าย แต่โดยส่วนมากจะใชชี้วิต แบบผวัเดียวเมีย
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เดียว แต่มีบา้งที่ฝ่ายหญิงมีหลายผวั เพราะมีความเช่ือที่ว่าหญิงใดที่มีผูช้ายเยอะคือผูห้ญิงที่สวยงามดูไดจ้าก
ดอกไมท้ี่ปักไวบ้นหวัในเคร่ืองแต่งกายในวนังานสงัสรรคด์อกยิง่เยอะยิง่สวย บุตรที่เกิดมาจะตอ้งอยูท่ี่บา้นฝ่าย
หญิง ผูช้ายถึงแม้จะมีบุตรแต่ก็ตอ้งอาศยัอยูบ่า้นมารดาของตนเหมือนเดิม ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเล้ียงดูบุตร ผูท้ี่มี
อาํนาจมากที่สุดในบ้านคือย่าหรือที่เรียกว่าแม่ใหญ่ ทุกๆคนในบ้านอาจมีบิดาหลายคน แต่จะมีมารดาคน
เดียวกนั  จากนั้นนาํท่านสู่จุดชมววิหมู่บา้นลีเกรย ์ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจของวิวรอบทะเลสาบจากมุมสูง
รายลอ้มดว้ยหมู่บา้นที่สร้างอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวโม๋ซวั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน ชมโชว์การแสดงพื้นเมืองระบํารอบกองไฟ เป็นการตอ้นรับ
แขกบา้นแขกเมืองที่มาเยีย่มชมชนเผา่ ใหท้่านสนุกสนานกบัการแสดงตอ้นรับ นาํท่านกลบัที่พกั 

     พักที่หลูกูหู   MOSHO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ หลกูหูู – ลีเ่จยีง – สระมงักรดาํ – เมอืงโบราณซู่เหอ    
เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองล่ีเจียง     
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมสระมงักรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) 

หรือเฮยหลงถัน อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมือง
เก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระนํ้ ามงักรน้ี
สร้างขึ้นสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจู) จุดเด่นของที่น่ีคือความใสของนํ้ าที่ใสราวกบัมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งน้ีมี
ความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบตและน่า
ซีไวด้ว้ยกนั  สระนํ้ ามงักรดาํ เเห่งน้ีมีเร่ืองเล่าขานต่อต่อกนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตน้ํ้ า
บา้ง ผดุขึ้นมาจากสระนํ้ าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงนํ้ าใสสะอาดสะทอ้นภาพ
ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกที่มองจาก
บริเวณ สระมงักรดาํเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ที่งดงามที่สุดของจีน  จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองโบราณซู่เหอ อิสระใหทุ้ก
ท่านนัง่รถมา้ชมตวัเมืองโบราณ ซ่ึงมีช่ืออีกวา่หมู่บา้นหลงเฉียว มีความหมายวา่นํ้ าพมุงักรนกัเดินทางช่ือดงัใน
สมยัราชวงศห์มิงไดเ้ขียนถึงเสน้ทางน้ีและบนัทึกในการท่องเที่ยวของท่านวา่ ในสมยัราชวงศห์มิงที่น่ีก็ไดเ้ป็น
เมืองรองที่สาํคญัของเมือง       ล่ีเจียง และยงัเป็นเมืองเก่าที่ใชเ้ป็นเสน้ทางมา้สู่เมืองล่ีเจียงโดยบริษทัเต่ิงเยล่งทุน 
500 ลา้นหยวน ดาํเนินอนุรักษแ์ละพฒันาเน้ือที่ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของมรดกของโลกโดยสร้างเป็นเมืองกลางไร่ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาํท่านกลบัที่พกั  
     พักที่ลี่เจียง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า ลีเ่จยีง – คุนหมงิ – ศูนย์สมุนไพรจนี – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน – ร้านใบชา      
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่าน

ชมเสน้ทางที่สวยงามราวกบัภาพวาดของเทือกเขาที่สลบัซอ้นเป็นทิว  ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวยท์ี่แสนสบาย 

http://www.govivigo.com/ideas/
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เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราว
เก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป็นเวลาอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
พื้นเมือง และสินคา้ยีห่อ้ดงัที่หา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมืองคุนหมิง  สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ศูนย์วัฒนธรรมชา
แห่งเมืองคุนหมิง ใหท้่านได ้“ลองชิมชาที่มีช่ือเสียงต่างๆ ที่ศูนย์ชา” อาทิเช่น ชาอวู่หลง, ชาแดง, ชาผลไม,้ ชา
มะลิ, ชากุหลาบ พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (สุกีเ้ห็ด)   หลังอาหารนําท่านเขา้สู่ที่พกั  
พักที่คุนหมิง  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก วดัหยวนทง – ร้านหยก – ยางพารา – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ที่มีอายรุ่วม 1,200 ปี 

วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนที่มกัสร้างไวใ้นที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพยีงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากที่มีผูค้นมากราบไหวม้าก
ขึ้นเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองที่
ท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน 
นบัเป็นพระพทุธรูปองคแ์รกของไทยที่ถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท้ี่วดัในเมืองจีนดว้ย จากนั้นเยีย่มชมโรงงาน
ยางพาราเพื่อสุขภาพ ผลิตภณัฑย์างพาราเพือ่สุขภาพใหท้่านเลือกสรร ทั้งที่นอน หมอน และอ่ืนๆ นวตักรรมการ
ผลิตโดยชาวญี่ปุ่ น เลือกซ้ือเป็นของขวญัและของฝาก  

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)   หลงัอาหารแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลที่มีช่ือเสียง  จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่ สวนนํ้าตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งน้ีเปิดให้ใชบ้ริการเม่ือปีที่
แลว้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว 
Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใชเ้วลา
สร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยนํ้ าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลท์
ของสวนอยา่งนํ้ าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นนํ้ าตกฝีมือมนุษยท์ี่ยาว
เป็นอนัดบัของเอเชียเลยก็วา่ได ้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.35 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
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*** ออกเดนิทางขั้นตํ่า  15 ท่าน หากเดนิทางตํ่ากว่ากาํหนด มคีวามจาํเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีนํา้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการ ***บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

1-6 , 15-20 พ.ย. // 29 พ.ย.-4 ธ.ค.61  
13-18 , 20-25  ธ.ค. 61 

19,999.- 
4,900.- 

8-13 , 22-27 พ.ย. // 5-10 ธ.ค. 61 20,999.- 
 

** รายการน้ีจะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง  
เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 60 – 90 นาท ี** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง หากไม่มกีาร
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระ
เงนิเพิม่ 1,500 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาลหรือช่วงที่ประเทศจีนประกาศ
ยกเลกิใช้วซ่ีากรุ๊ปช่ัวคราว ท่านจะต้องเตรียมเอกสารและยืน่วซ่ีาเดีย่ว ท่านละ 1,500 บาท) 
 
 

-ค่าทปิไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 
10 หยวนต่อวนัต่อคน ตลอดการเดนิทางท่านละ 180 หยวน ต่อท่าน 
 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

@  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรณีที่ท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท้ี่บริษทัทางอีเมลล์

หรือไลน์ เพือ่ความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณทีี่ท่านมีวซ่ีาจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคนืค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน  
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@ @  เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @ @ 

เอกสารสําหรับผู้เดินทางที่มีอายเุกิน 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

 

สําหรับผู้เดินทางที่อายนุ้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ให้แนบใบเปล่ียนช่ือ  

สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมให้เดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3  *** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 1,050 บาท 
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สถานทูตจีนอาจปฏเิสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณดีังนี้คอื 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพือ่ยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
 
 
 

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ 
การันตีค่ามดัจาํที่พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บคา่บริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บั
ดุลยพนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

 

บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 


