
 

 

รหัสทัวร ITV1900442 

ทัวรจีน คุนหมิง ตาหล่ี จงเต้ียน ลี่เจียง ฉูสง 6 วัน 5 คืน (TG)                   
วัดเจาแมกวนอิม หมูบานซีโจว หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เมืองโบราณล่ีเจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 
สวนน้ําตกคุนหมิง  ชมโชว ! IMPRESSION LIJIANG 

    

   



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ตาหลี่ 
08.30  พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 ประตู

ทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

10.55  เดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 ** 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

14.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูน
นาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 
15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิง
ไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอน
หรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เดินทางสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานต้ังอยู
ระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

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

วันที่ 2 วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-หมูบานซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีลา)โคง
แรกแมน้ําแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีลา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม วัดเจาแมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิง
ชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็นเม่ือทหารฝ�าย
ศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนมสาวจะตองมี
พละกําลังมากมายยากที่จะตอสู จึงทําใหไมทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป 



 

 

ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีข้ึนในสมัยราชวงศถัง ซึ่งถือวาเปนวัดที่มีประติมากรรม
ยอดเย่ียมแหงหน่ึงในตาหลี่ ผานชมดานนอกเจดียสามองค หรือ ซานถา ที่เปนสัญ
ลักษรของเมืองตาหล่ีที่โดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสี
ขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสรางขึ้นในสมับราช
วงคถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก2องค สราง
เพ่ิมเติมทีหลังในราชวงคหยวนซึ่งเปนพุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุดใน
ประเทศจีน เจดีย3องคมีอายุกวา1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวง 
ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 ช้ินในองคเจดีย 
จากน้ันเดินทางสู หมูบานซีโจว ชมวิธี การชงน้ําชา 3 ถวย 3 รส วัฒนธรรมของชาว
ไป� พรอมเลือกซื้อของพื้นเมือง ไวเปนของฝากของที่ระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองจงเต้ียน หรือ แชงการีลา ระหวางทางนําทาน แวะชมโคงแรกแมน้ํา
แยงซีเกียง เกิดจากแมนําแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไหและทิเบตซึ่งเปนที่ราบสูงลง
มากระทบกับเขาไหหลอแลวหักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ชอง
แคบเสือกระโจน ต้ังอยูระหวางทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเต้ียน เปนหุบ
เขาในชวงที่แมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ําทรายทอง) น้ําบริเวณน้ีไหล
เช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สุดมีความกวางเพียง 30  เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีต
ชองแคบน้ีมีเสือกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได เน่ืองจากกลางแมน้ําบริเวณน้ีมีหินที่
เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหินมีความสูงกวา 13 เมตร จึงเปนที่มาของช่ือ 
“ชองแคบเสือกระโจน” ชองเขาเสือกระโจนเปนหน่ึงในหุบเขาเหนือแมน้ําที่ลึกที่สุด
ในโลก ผูอยูอาศัยในบริเวณน้ีมีจํานวนเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนชนพื้นเมือง
ชาวห  นาซี โดยจะอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆบริเวณใกลเคียง และหาเลี้ยงชีพโดย
การเพาะปลูกและรับจางนําทางคนตางถ่ิน ถึง เมืองจงเต้ียน หรือ แชงการีลา สวรรค
บนดินที่ที่ทุกคนตางใฝ�ฝนจะไปใหไดคร้ังหน่ึงในชีวิต นําทานชม เมืองโบราณจงเต้ียน
(เมืองโบราณแชงการีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคลายชุมชน
เมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขายสินคาท่ีระลึก
มากมายและชมวิถีชีวิตและความเปนของชาวทิเบตที่แชงกรีลา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

เขาสูที่พัก เมืองจงเต้ียน THE 5 METEORITE GRACE HOTEL (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 3 ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (รวมกระเชา) -วัดลามะซงจานหลิง - 
เมืองลี่เจียง- เมืองโบราณล่ีเจียง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาหิมะสือขา เปนที่ต้ังของ หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน 
(รวมกระเชา) ต้ังอยูใกลกับแชงกรีลา เปนหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เปนจุดชมวิว
จุดเดียวท่ีสูงที่สุดของเมืองจงเต้ียน กลาวกันวา ยามทองฟ�าสดใสไรเมฆหมอก 
สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหล่ี ภูเขา
หิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงกา มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งป 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุ
เกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยดะไลลามะ
องคที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธ์ิที่มีช่ือเสียงมากที่สุด นํา
ทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองซึ่ง
ต้ังอยูในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงาม เปนถิ่นที่อยูของชาวหนาซี ชม เมืองโบราณล่ี
เจียง เมืองเกากวา 800 ป ทีมี่สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแตกตาง
ไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆของจีน เน่ืองจากเปนเมืองที่เปนที่ต้ังรกรากของชาวหนาซี 
หรือนาซี มาต้ังแตสมัยโบราณ เมืองน้ียังไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหง
ตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย และ  เมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคง
รักษาความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินที่ปูดวยหินอัดแนน อาคารไมแบบ
จีนโบราณ ลําธารที่ไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวริม
ลําธารที่ก่ิงใบลูไหวไปตามสายลม ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันที่
ตลาดส่ีเหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนยกลางการซื้อขายสินคา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน 



 

 

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

วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) - โชว IMPRESSION LIJIANG - อุทยาน
น้ําหยก-สระน้ํามังกรดํา-เมืองฉูสง 

เชา  บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา
ลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ต้ังตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดท้ังปจากน้ันนําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่
ความสูงระดับ 4,506 เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและย่ิงใหญของภูเขา
แหงน้ี จากน้ันนําทานชมโชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับช่ือกองโลก จางอว้ี
โหมวไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการ
แสดง ใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต ชีวิต  *กรณีกระเชาใหญปด จะเปลี่ยนมาขึ้น
กระเชาเล็กแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา* 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นําทานเดินทางสู อุทยานน้ําหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหง
น้ีเปนหัวใจ  ทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีงดงาม อัน
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม 
และน้ําตกมังกรที่ไหลหล่ังไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวามังกรออก
ถ้ํา ช้ันที่สองมีช่ือวามังกรเลนน้ํา ช้ันที่สามมีช่ือวามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา
ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพ้ืนที่ มีอายุมากกวา 500 ป นําทานชม สระน้ํามังกร
ดํา หรือ เฮยหลงถัน สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซึ่งสระน้ํามังกร
ดํามีจุดเดนคือ เปนน้ําที่เกิดจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ําสีเขียวที่
สะทอนกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต นอกจากน้ีภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ 
ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพาน
หินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา นําทานแวะชมสินคา ราน
สาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําที่มีคุณคาอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพช้ันยอด ซึ่งมี
สารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากน้ันนําทาน
เดินทางสู เมืองฉูสง 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

เขาสูที่พัก เมืองฉูสง XIONG BAO HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 5 เมืองฉูสง-คุนหมิง-สวนน้ําตกคุนหมิง-อิสระชอปปم�งถนนคนเดิน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม                                                                       เดินทางสู 

คุนหมิง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทานชม สวนน้ําตกคุนหมิง 
(Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด
มารคใหมของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 
12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพ่ือเปนที่ผัน
น้ํากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจ ากแมน้ํา Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi 
ทะเลสาบที่ใ  หญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากน้ียังชวยป�องกันน้ําทวมและทํา
หนาที่เปนที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปน
ลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเย่ียมชมและผอนคลายได ใช
เวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง 

บาย  นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพ่ือ
สุขภาพผอนคลายความเม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชม
ครีมเป�าซูถังหรือที่รูจักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผล
ไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน จากน้ันแวะชม หยกจีน ที่มี
คุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซ้ือ กําไรหยก แหวนหยก หรือ
ผีเซียะสัตวมงคลที่มีช่ือเสียง จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สุดของ
เมืองคุนหมิง ซึ่งมซีุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา 
และ ปم�จี จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 
ป สรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเสื้อผาแบรนด
เนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเคร่ืองประดับ อัญมณีช้ันเย่ียม รานเคร่ืองด่ืม 
รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ดรสเลิศ                                               เขาสูที่
พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 6 วัดหยวนทง - ทาอากาศยานคุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ต้ังอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญท่ีสุดในคุนหมิงอายุ 
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหงน้ี 
นําทานไปชมเลือกผาไหมจีน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง 

15.20  เดินทางกลับสู  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เท่ียวบินที่ TG613 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

16.35  เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

15 - 20 May 
2019  20,888 20,888 20,888 6,000 5,500 

22 - 27 May 
2019  21,888 21,888 21,888 6,000 5,500 



 

 

29 May - 03 
Jun 2019  21,888 21,888 21,888 6,000 5,500 

05 - 10 Jun 
2019  21,888 21,888 21,888 6,000 5,500 

12 - 17 Jun 
2019  21,888 21,888 21,888 6,000 5,500 

19 - 24 Jun 
2019  21,888 21,888 21,888 6,000 5,500 

26 Jun - 01 Jul 
2019  21,888 21,888 21,888 6,000 5,500 

 
 

หมายเหตุ 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 



 

 

- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังน้ัน บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาท่ีไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 



 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ                                                                                                            
7.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย *ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะ
เทาน้ัน*                                                                                                                             
8.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 

อัตราคาบริการไมรวม                                                                                                            1.
คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว                                                                    
4.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ                                                                                                
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน                                   
(6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

เง่ือนไขในการจอง  



 

 

มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิกการจอง   

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออก
ต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม
สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

หมายเหตุ  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 15 ทาน                                                                                                                     
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง                                                                                                                    
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ                                                                                                                  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง                                                                                                      
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ



 

 

ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม                                                                           
8 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได                                                                               
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได                                                                                                         
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน                                                                  
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน                                                                   
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 


