รหัสทัวร ITV1900442
ทัวรจีน คุนหมิง ตาหลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง ฉูสง 6 วัน 5 คืน (TG)
วัดเจาแมกวนอิม หมูบานซีโจว หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
สวนนํ้าตกคุนหมิง ชมโชว ! IMPRESSION LIJIANG

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ตาหลี่

08.30

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู
ทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

10.55

เดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 **
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

14.05

เดินทางถึง ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูน
นาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิง
ไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอน
หรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ
4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู
ระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก เมืองตาลี่ MANGJIANG HONG HOLIDAY HOTEL (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

วันที่ 2
เชา

วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-หมูบานซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีลา)โคง
แรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีลา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม วัดเจาแมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิง
ชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็นเมื่อทหารฝาย
ศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนมสาวจะตองมี
พละกําลังมากมายยากที่จะตอสู จึงทําใหไมทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป

ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนี้ขึ้นในสมัยราชวงศถัง ซึ่งถือวาเปนวัดที่มีประติมากรรม
ยอดเยี่ยมแหงหนึ่งในตาหลี่ ผานชมดานนอกเจดียสามองค หรือ ซานถา ที่เปนสัญ
ลักษรของเมืองตาหลี่ที่โดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสี
ขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสรางขึ้นในสมับราช
วงคถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก2องค สราง
เพิ่มเติมทีหลังในราชวงคหยวนซึ่งเปนพุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุดใน
ประเทศจีน เจดีย3
 องคมีอายุกวา1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลานี้ในชวง
ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ชิ้นในองคเจดีย
จากนั้นเดินทางสู หมูบานซีโจว ชมวิธี การชงนํ้าชา 3 ถวย 3 รส วัฒนธรรมของชาว
ไป พรอมเลือกซื้อของพื้นเมือง ไวเปนของฝากของที่ระลึก
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงการีลา ระหวางทางนําทาน แวะชมโคงแรกแมนํ้า
แยงซีเกียง เกิดจากแมนําแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไหและทิเบตซึ่งเปนที่ราบสูงลง
มากระทบกับเขาไหหลอแลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ชอง
แคบเสือกระโจน ตั้งอยูระหวางทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เปนหุบ
เขาในชวงที่แมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมนํ้าทรายทอง) นํ้าบริเวณนี้ไหล
เชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สุดมีความกวางเพียง 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีต
ชองแคบนี้มีเสือกระโดดขามไปยังฝﻤงตรงขามได เนื่องจากกลางแมนํ้าบริเวณนี้มีหินที่
เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหินมีความสูงกวา 13 เมตร จึงเปนที่มาของชื่อ
“ชองแคบเสือกระโจน” ชองเขาเสือกระโจนเปนหนึ่งในหุบเขาเหนือแมนํ้าที่ลึกที่สุด
ในโลก ผูอยูอาศัยในบริเวณนี้มีจํานวนเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนชนพื้นเมือง
ชาวห นาซี โดยจะอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆบริเวณใกลเคียง และหาเลี้ยงชีพโดย
การเพาะปลูกและรับจางนําทางคนตางถิ่น ถึง เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงการีลา สวรรค
บนดินที่ที่ทุกคนตางใฝฝนจะไปใหไดครั้งหนึ่งในชีวิต นําทานชม เมืองโบราณจงเตี้ยน
(เมืองโบราณแชงการีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคลายชุมชน
เมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขายสินคาที่ระลึก
มากมายและชมวิถีชีวิตและความเปนของชาวทิเบตที่แชงกรีลา

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
เขาสูที่พัก เมืองจงเตี้ยน THE 5 METEORITE GRACE HOTEL (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน
วันที่ 3
เชา

ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน (รวมกระเชา) -วัดลามะซงจานหลิง เมืองลี่เจียง- เมืองโบราณลี่เจียง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะสือขา เปนที่ตั้งของ หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน
(รวมกระเชา) ตั้งอยูใกลกับแชงกรีลา เปนหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เปนจุดชมวิว
จุดเดียวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตี้ยน กลาวกันวา ยามทองฟาสดใสไรเมฆหมอก
สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขา
หิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงกา มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุ
เกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยดะไลลามะ
องคที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปﻥนทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นํา
ทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่ง
ตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เปนถิ่นที่อยูของชาวหนาซี ชม เมืองโบราณลี่
เจียง เมืองเกากวา 800 ป ทีม
่ ีสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแตกตาง
ไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเปนเมืองที่เปนที่ตั้งรกรากของชาวหนาซี
หรือนาซี มาตั้งแตสมัยโบราณ เมืองนี้ยังไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหง
ตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย และ เมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคง
รักษาความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินที่ปูดวยหินอัดแนน อาคารไมแบบ
จีนโบราณ ลําธารที่ไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวริม
ลําธารที่กิ่งใบลูไหวไปตามสายลม ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันที่
ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนยกลางการซื้อขายสินคา

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน

เขาสูที่พัก เมืองลี่เจียง LUCKY DRAGON E HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียง
กัน
วันที่ 4
เชา

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) - โชว IMPRESSION LIJIANG - อุทยาน
นํ้าหยก-สระนํ้ามังกรดํา-เมืองฉูสง
บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา
ลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปจากนั้นนําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่
ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขา
แหงนี้ จากนั้นนําทานชมโชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับชื่อกองโลก จางอวี้
โหมวไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการ
แสดง ใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต ชีวิต *กรณีกระเชาใหญปด จะเปลี่ยนมาขึ้น
กระเชาเล็กแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา*

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหง
นี้เปนหัวใจ ทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อัน
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปﻥนแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม
และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออก
ถํ้า ชั้นที่สองมีชื่อวามังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามมีชื่อวามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา
ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกวา 500 ป นําทานชม สระนํ้ามังกร
ดํา หรือ เฮยหลงถัน สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซึ่งสระนํ้ามังกร
ดํามีจุดเดนคือ เปนนํ้าที่เกิดจากนํ้าพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตนํ้าสีเขียวที่
สะทอนกับผืนนํ้าราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ
ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพาน
หินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา นําทานแวะชมสินคา ราน
สาหรายเกลียวทอง พืชใตนํ้าที่มีคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมี
สารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองฉูสง

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
เขาสูที่พัก เมืองฉูสง XIONG BAO HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่ 5

เมืองฉูสง-คุนหมิง-สวนนํ้าตกคุนหมิง-อิสระชอปปﻥงถนนคนเดิน

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู
คุนหมิง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานชม สวนนํ้าตกคุนหมิง
(Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด
มารคใหมของคุนหมิง ถือเปนนํ้าตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา
12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพื่อเปนที่ผัน
นํ้ากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจ ากแมนํ้า Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi
ทะเลสาบที่ใ หญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังชวยปองกันนํ้าทวมและทํา
หนาที่เปนที่เก็บนํ้ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปน
ลักษณะนํ้าตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได ใช
เวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง

บาย

นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชม
ครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือ
ผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นใหทาน อิสระชอปปﻥงที่ถนนที่เกาแกที่สุดของ
เมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา
และ ปﻥจี จนเปนที่มาของชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400
ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้ เปนแหลงเสื้อผาแบรนด
เนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม
รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

คํ่า

วันที่ 6
เชา

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ดรสเลิศ
พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน

เขาสูที่

วัดหยวนทง - ทาอากาศยานคุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหงนี้
นําทานไปชมเลือกผาไหมจีน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง

15.20

เดินทางกลับสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
เที่ยวบินที่ TG613 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

16.35

เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง
15 - 20 May
2019
22 - 27 May
2019

ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
20,888

20,888

20,888

6,000 5,500

21,888

21,888

21,888

6,000 5,500

29 May - 03
Jun 2019
05 - 10 Jun
2019
12 - 17 Jun
2019
19 - 24 Jun
2019
26 Jun - 01 Jul
2019

21,888

21,888

21,888

6,000 5,500

21,888

21,888

21,888

6,000 5,500

21,888

21,888

21,888

6,000 5,500

21,888

21,888

21,888

6,000 5,500

21,888

21,888

21,888

6,000 5,500

หมายเหตุ
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังนั้น บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง
- ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี

ไม่สามารถแสดงรูปทีลิงก์ได้ ไฟล์นีอาจได้รับการย ้าย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชไปที
ี
ไฟล์และตําแหน่งทีตังทีถูกต้อง

อัตราคาบริการรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง)
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ)
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก
5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกําหนด
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย *ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะ
เทานั้น*
8.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
อัตราคาบริการไมรวม
1.
คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
3.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว
4.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ
5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเปาเกิน
ทานตองชําระคานํ้าหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน
(6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)
เงื่อนไขในการจอง

มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง
เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออก
ตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม
สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษท
ั ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 15 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด

