
  

 
 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง  

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชน่า

อีสเทิรน์แอรไ์ลน ์(MU) โดย พบเจา้หนา้ท่ีตอ้นรบั คอยอ านวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋า

เดินทาง และน าท่านเช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

 (สายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน์ ใหโ้หลดกระเป๋าได ้2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมเป็น 46 กก.) 

15.55 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  

เที่ยวบินที่ MU742 (ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เมืองหลกัของเขตปกครองตนเองชนชาติอ๋ีฉู่ฉง 

เดิมเมืองฉู่ฉงมีชื่อเสียงในการผลิตผา้ไหม และบุหร่ี การเดินทางสู่เมืองน้ีใชเ้วลาทางรถไปทาง

เหนือ 2 ชัว่โมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร (ทางด่วน) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

ตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองคุนหมิงกลบัเมืองตา้ล่ี  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง เมืองตา้หลี่ - เมืองเก่าตา้หลี่ – เจดียส์ามองค(์ผ่านชม) – โคง้แรกแม่น ้าแยงซีเกียง 

                  ช่องเขาเสอืกระโจน - เจดียจ์ว้งจงิ - เมืองเก่าจงเตี้ ยน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองตา้หลี่ ตา้หล่ีเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ 

และเทือกเขาชงัชา้น ซ่ึงมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวนัตกของเมือง เป็นเมืองเอกของ เขต

ปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตา้หล่ี มณฑลยนูนานทางตอนใตข้องสาธารณรฐัประชาชนจีน ตา้หล่ีมี

ชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซ่ึงน าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดับ

ตกแต่งอาคาร รมถึงธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบและขุนเขาท่ีงดงาม  

 
 
 
 
 
จากน้ันน าคณะเดินชม เมืองเก่าตา้หลี่ ท่ีสรา้งขึ้ นเม่ือกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแมไ้ดผ่้าน

กาลเวลามาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตู

เมืองทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบา้น



โบราณปลูกสรา้งไวอ้ย่างกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึงซ่ึง

ทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนย่านการคา้ท่ีคึกคกั ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มีพ่อคา้

ชาวไป๋ท่ีแต่งชุดประจ าเผ่าขายสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ เชน่ หินอ่อนตา้หล่ี ผา้พ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน 

และอาหารทอ้งถ่ืนต่างๆ ระหว่างทางท่านจะไดผ่้านชม เจดียส์ามองคแ์ห่งวัดฉงเซ่ิน ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์แห่งเมืองตา้หล่ี ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากบัทะเลสาป อยู่ห่างไปทางเหนือของเมือง

เก่าตา้หล่ีประมาณหน่ึงกิโลเมตร โดยเจดียท์ั้งสามก่อสรา้งดว้ยอิฐ องค์ใหญ่ท่ีสุดและเป็นองค์

ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงส่ีเหล่ียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเม่ือสรา้ง

อาณาจกัรตา้หล่ีเม่ือประมาณ 1,000 ปีท่ีผ่านมา ส่วนเจดียอี์กสององค ์สรา้งในสมยัราชวงศซ์อ้ง  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตี้ ยน(แชงกรี-ล่า) ซ่ึงอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมี

พรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และ

อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยู่ห่างจากนคร

คุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงาม

ของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด 

ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทัศนียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่ง

น้ีจึงไดช้ื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”ระหว่างทางแวะ

ชม โคง้แรกของแม่น ้าแยงซีเกียง ซ่ึงเกิดจากแม่น ้าจิน

ซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูง

ไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้180 

องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับ

แม่น ้าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่น ้าแยงซีเกียง 

จากน้ันน าท่านชม ช่องเขาเสอืกระโจน “ไทเกอรลิ์ป ป้ิง

จอรจ์’’ ซ่ึงเป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบ

ท่ีมีน ้าไหลเชี่ยวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบน้ีมี

ความแคบมาก จนท าใหเ้สือสามารกระโดดขา้มไปยงัฝั่งตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของชื่อช่องแคบ

เสือกระโจน”ซ่ึงท่ีตรงน้ีท่านจะไดช้มวิวภูเขาหิมะมงักรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุดดว้ย  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่เขต เมืองจงเตี้ ยน ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับทอ้งทุ่งกวา้ง

แห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทิเบต ท่ีอยู่บนความสูง 3,350 เมตร 

จากระดับน ้าทะเล เป็นจุดทีเจา้หน้าท่ีจีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ท่ี

กล่าวไวใ้นหนังสือ “ขอบฟ้าท่ีเลือนหาย’’ THE LOST HORIZON ชม เจดียจ์ว้นจิง (เจดียร์ูปทรง

ระฆงั) ใหท่้านสกัการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆงัเพ่ืออธิษฐานขอ

พรเพ่ือความเป็นศิริมงคล 



จากน้ันใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมในเขต เมืองเก่าจงเตี้ ยน ชมถนนคนเดิน ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอย

น้อย ชมบา้นเรือนก่อสรา้งแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้

หางจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ HEAVEN SUNSHINE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม เตอ๋ชิง – ภูเขาหิมะเหม่ยลี่ – ธารน ้าแข็งหมิงหยง่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเตอ๋ชิง ซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไปทางเหนือสุดของมณฑลยูนนาน บริเวณชายแดน

ยนูนาน-ทิเบต-เสฉวน เป็นเมืองท่ีอยูบ่นความสูงถึง 3,550 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล อนัเป็น

ส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลัย  โดย 80% ของชาวบา้นท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเป็นชาวทิเบต นับเป็น

เมืองเล็กของทิเบตท่ีเราสามารถเดินทางไปไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบอนุฐาต 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมวิว ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ตั้งอยู่ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเต๋อชิ่น แนวภูเขา

ตั้งอยู่ระหว่างกลางแม่น ้ าสองสายคือนู้เจียงและชางเจียงแม่น ้ าโขง  ยอดเขาท่ีมีความสูง

ระดบัน ้าทะเลโดยเฉล่ียสูงกว่า 6,000 เมตร มีดว้ยกนั 13 ยอด ถูกขนานนามว่า “บุตรแห่ง

กษัตริยท์ั้ง13” ยอด เขาหลักคาวาเกโปสูงถึง 6,740เมตร คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในมณฑลยูน

นาน ทัศนียภาพของภูเขาหิมะเหมยหล่ียงัเพียบพรอ้มไปดว้ยความงามอนัแทจ้ริง และอุดมไป

ดว้ยกล่ินอายความเชื่อขนบธรรมเนียมและประเพณีของชนกลุ่มน้อยและยงัจดัเป็นพ้ืนท่ี ท่ีระบบ

นิเวศท่ียงัอุดมสมบรูณ ์ 

 

 

 

 

 

บนภูเขาหิมะเหมยหล่ียงัมีธารน ้าแข็ง ถึง 4 แห่ง ธารน ้าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดไดแ้ก่ ธารน ้าแข็งหมิง

หย่ง โดยธารน ้าแข็งทอดตวัจากบนภูเขาหิมะเหมยหล่ีบนความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 6,740 

เมตร ลงมายงัเขตป่าดงท่ีอยูด่า้นล่างท่ีระดบัน ้าทะเล 2,700 เมตร ดว้ยความยาว 7 กิโลเมตร 

นับเป็นธารน ้ าแข็งท่ีทอดตัวลงมาทางทิศใตม้ากท่ีสุดของจีน แต่เน่ืองจากภาวะโลกรอ้นท่ีทวี

ความรุนแรงมากขึ้ นเร่ือยๆ ท าใหก้ารละลายของธารน ้าแข็งท่ีขยายตวัเร็วขึ้ น ท าใหธ้ารน ้าแข็งน้ีมี

การหดตวัราวปีละ 50 เมตร น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นหมิงหยง่ เป็นหมู่บา้นทิเบตโบราณท่ี

ตั้งอยูริ่มแม่น ้าท่ีละลายมาจากธารน ้าแข็ง น าท่านขึ้ นภูเขาโดยรถแบตเตอร่ีสู่บริเวณจุดชมวิว ให้

ท่านไดถ่้ายรูปคู่กบัธารน ้าแข็งตามอธัยาศยั 



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ GUAN JING TIAN TANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  

 

วนัที่สี ่ ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะทอ้นแสงทอง - วดัเฟยไหล - ลี่เจยีง - เมืองเก่าลี่เจยีง 

น าท่านชมภาพแห่งความสวยงามของภูเขาหิมะเหมยล่ีในยามเชา้ เม่ือดวงอาทิตยโ์ผล่รบัวนัใหม่

ในวนัท่ีทอ้งฟ้าสดใด แสงจากดวงอาทิตยจ์ะสะทอ้นกับน ้าแข็งบนภูเขาหิมะเหม่ยล่ีกลายเป็นสี

ทองสวยงาม ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม วดัเฟยไหล วดัแหง่น้ีเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันเทพนาเคอจาซี ผูสิ้งสถิตอยู ่ณ ยอดเขา

คาเกอโป และมีต านานเล่าว่าในสมยัพระเจา้หวงต้ี พระองคมี์พระราชด าริกบัเจา้อาวาสวดัหลวง

แหง่หน่ึงใหม้าสรา้งวดั ณ ท่ีแห่งน้ีแต่เจา้อาวาสน่ิงเฉยเหล่าขุนนางท่ีตามเสด็จมาโกรธมากจึงให้

เหล่าเกจิอาจารยม์าประกอบพิธีก่อเกิดฟ้าฝน พายุคะนองหอบเอาอุโบสถทั้งหลงัลอยมาตั้งเด่น

สง่าอยู่บริเวณน้ี จากจุดน้ีเม่ือมองลงไปเบ้ืองล่างจะมองเห็นหุบเหวท่ีมีแม่น ้ าหลานชางไหล คด

เค้ียวเปรียบเสมือนมงักรเล้ือย 

จากนัน่น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลี่เจียง ล่ีเจียงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทาง

ตอนเหนือของตา้ล่ี ซ่ึงมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 

2,400 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหมี้อากาศหนาวเย็นตลอดปี ล่ีเจียงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชน

เผ่าหน่าซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต ซ่ึงมีความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตา้เอ้ียนเจิ้ น เมืองเก่าแก่อายุ

กวา่ 800 ปี ซ่ึงภายในเมืองเก่าน้ันงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์ีนเก่าแก่ท่ีหาชม

ไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี บางหลงัเหมือนโรงเต๊ียมโบราณท่ีเคยเห็นตามหนังจีน

ยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปล่ียนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย มีสินคา้

พ้ืนเมือง และอาหารสารพดัอยา่งใหไ้ดเ้ดินเลือกซ้ือกนัอยา่งเพลิดเพลิน ยา่นเมืองเก่าน้ีมีชื่อเสียง

จากคูคลองและสะพานท่ีมีอยูม่ากมาย จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวนัออก" และยงั

เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีปลาแซลมอล 

พกัที่ XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า  



วนัที่หา้ สระน ้ามงักรด า – คุนหมิง – รา้นบวัหิมะ – รา้นหยก  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สระน ้ามงักรด า อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 

ซ่ึงเรียกว่า สวนยูว้ฉวน ตั้งอยู่ในตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวั

เมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มี

พ้ืนท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ. 

1737 สมัยราชวงศ์ชิง(แมนจู) สระน ้ามงักรด ามีจุดเด่นท่ี

ความใสของน ้าท่ีใสราวกบัมรกต สะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน 

ว่ากนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทัศน์ท่ี

งดงามท่ีสุดของจีน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองท่ีไดถู้กขนานนามวา่ “เมืองแหง่ฤดูใบไมผ้ลิ” เพราะ

มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจดั และฤดูรอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภูมิเฉล่ีย 

15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย  

จากนัน่น าท่านสู่ รา้นหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง และไดร้บัความนิยมมากใน

ประเทศแถบเอเชีย เชื่อกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ผูใ้ดท่ีครอบครองจะพบกบัความโชค

ดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเร่ืองอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากอนัล ้าค่าแก่

คนท่ีท่านรกั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บรกิารท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ดไก่ด า 

พกัที่ LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หก รา้นใบชา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชิมชาท่ี รา้นใบชา ใหท่้านไดล้องชิม “ชาผู่เอ่อร”์ ชาท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการ

สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาท่ีไดช้ื่อวา่เป็นใบชาเพ่ือสุขภาพและความงาม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมิง ฉานชุย 

13.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบินที่ MU741 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที)    

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 



** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า18ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า18ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

25 - 30 มกราคม 2561 22,777 22,777 22,777 5,000 15,900 

01 – 06 กุมภาพนัธ ์2561 22,777 22,777 22,777 5,000 15,900 

01 – 06 มีนาคม 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900 

14 – 19 มีนาคม 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900 

28 มี.ค. – 02 เม.ย.61 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อรว่มโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ, ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไข่มุก , รา้นป่ีเซียะ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น 

และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 200 หยวน/ท่าน/วนั 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูคา้เป็นหลกั 



 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. โหลดได ้2 ชิ้ น รวมเป็น 46 กก.       

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน !!!! 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุป๊ผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษั 

 

 



เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น 

การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือจอง

และจ่ายมัดจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

หากมีการยกิเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 



3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 



4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปี 

 

การท าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอต์ทีชั่ดเจนเท่านัน้ !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


