
 

 

รหัสทัวร JWL1902043 
ทัวรจีน คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน 
[J8L]  
ภูเขาหิมะมังกรหยก     เมืองโบราณล่ีเจียง    เมืองโบราณจงเต้ียน    วัดลามะซงจานหลิง    
วัดลามะซงจานหลิง    สระมังกรดํา    ชองแคบเสือกระโจน     โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง ฉางสุย 
18.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 

4 ประตู 6 เคานเตอร สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจาหนาที่ของทางบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและชวยทานจัดการดานเอกสาร และสัมภาระในการการ
เดินทางจนเปนที่เรียบรอย 

20.55 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินท่ี 8L802  
00.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองท่ี

ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง 

 เวลาที่จีนเร็วกวาไทย 1 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของทาน เพ่ือใหตรงตามเวลานัด
หมาย 

  จากน้ัน นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
ที่พัก  Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองคุนหมิง) 
 
วันที่ 2 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู - เมืองตาหล่ี - เมืองโบราณตาหล่ี - ผานชม

เจดียสามองค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง (Yuantong Temple) วัดแหงน้ีเปนวัดที่ใหญและ
เกาแกที่สุดในเมืองคุนหมิง สราง
มาต้ังแตสมัยราชวงศถังมีอายุ
ยาวนานประมาณ 1,200 กวาป 
แตการสรางวัดแหงน้ีดูแลวจะ
แปลกตากวาวัดอ่ืนๆในจีน เพราะ
ปกติแลวการสรางวัดของจีน
สวนมากจะตองสรางอยูบนภูเขา 
แตวัดหยวนทงสรางวัดต่ํากวา
ภูเขา โดยวิหารจะอยูต่ําที่สุด เน่ืองจากวัดแหงน้ีไมไดสรางข้ึนเพ่ือเปนวัดโดยตรง 



 

 

แตเคยเปนศาลเจาแมกวนอิมมากอน วัดหยวนทงทีเ่ราเห็นอยูน้ีเปนลักษณะของวัด
ในสมัยราชวงศชิง เน่ืองจากวัดน้ีไดถูกทําลายในสมัยราชวงศหมิง และไดรับการ
บูรณะโดยอูซานกุย ในสมัยท่ีอูซานกุยมาปกครองท่ีคุนหมิง 
วัดหยวนทง เปนวัดที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พมา และธิเบต วัดแหงน้ีเปนศูนยกลาง
ของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย สรางมาต้ังแตสมัยราชวงศถังมีอายุยาวนาน
ประมาณ 1,200 กวาป 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณ
กวนตู (Guandu Ancient City) 
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการฟم�นฟู
ใหเปนแหลงการคา แหลงชอปปم�ง 
เส้ือผา อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลาน
เอนกประสงคที่ชาวจีนในคุนหมิงทุก
เพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอน
หยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ทีสรางข้ึนมาเพ่ือเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคาขายของแบบจีน
ในสมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงค สรางเปนเจดียแบบธิเบต และ
ดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ต้ังของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู
สะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลาย ใหทาน
อิสระชอปปم�ง เดินเลนตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เขต
ปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

หลังอาหาร นําทานชม เมืองโบราณตาหล่ี (Ancient Town of Dali) สัมผัส
บรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไทเหอ อันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณ
นานเจา มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1000 ป มีกําแพงเมืองที่สวยงาม บน
กําแพงยังมีหอซึ่งมี ป�ายหินแกะสลักคําวา "ตาหล่ี" หากทานมาถึงจุดน้ี เสมือนวา 
ทานไดมาถึงอาณาจักรนานเจาแลว ภายในเมืองโบราณยังมีสินคาพ้ืนเมืองใหทาน
ไดซื้อหา เพื่อเปนของฝากไดอยางจุใจ 
ผานชม ดานเจดียสามองค อันเปนสัญลักษณของเมืองตาหล่ีที่โดดเดนงดงามอยู
ริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร 
ที่พัก  Tong Xin Tang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองตาหล่ี) 
 
วันที่ 3 เมืองจงเต้ียน (แชงกรีลา) - ระหวางทางชมโคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง - ชองแคบ

เสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีลา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองจงเต้ียน (แชงกรี
ลา) ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับ
อาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และ
อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง 
สถานท่ีแหงน้ีจึงไดช่ือวา “ดินแดนแหง
ความฝน” ระหวางทาง นําทานแวะชม 
โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เกิดจากแมน้ําแยงซีที่
ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซ่ึงเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลว
หักเสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมน้ําแยงซี” 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางสู หูเท่ียวเสีย หรือ ชองแคบเสือกระโจน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ชม.) เปนรองน้ําเช่ียวในหุบเขาที่มีความยาวตอเน่ืองกันถึง 25 กม. มีแกง
อันตรายถึง 18 แหง จึงไมมีใครกลาลองแกงในแถบน้ี จุดแคบที่สุดวัดได 30 เมตร 
และเปนชองแคบที่ลึกท่ีสุดในโลก คือประมาณ 3,900 เมตร ตามตํานานเลาวา 
ในอดีตชองแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได จึงเปนที่มาของ 
"ชองแคบเสือกระโจน" 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเดินทางตอสู เมืองโบราณแชงกรีลา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 
เปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็ม
ไปดวยรานคาของคนพ้ืนเมืองและรานขายสินคาที่ระลึกมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร 
ที่พัก  Grace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองแชงกรีลา) 
 
วันที่ 4 หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (รวมกระเชา) – วัดลามะซงจานหลิน (รวมรถแบตเตอร่ี) 

- เมืองล่ีเจียง – สระมังกรดํา - เมืองโบราณล่ีเจียง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดลามะซงจาน
หลิน (Ganden Sumtseling 
Monastery)  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วัดซง
จานหลินเปนวัดลามะที่ใหญท่ีสุดของมณฑล 
ยูนานทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ต้ังอยู
บริเวณเชิงเขาฝอปง อยูหางจากตัวเมืองแช
การีลา 5 กิโลเมตร ถูกสรางขึ้นในปค.ศ.
1679 เปนวัดลามะท่ีมีอายุเกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 
รูป องคดาไลลามะท่ีหาของทิเบตเปนผูเลือกสรรสถานท่ีสรางวัดแหงน้ีหลังกราบ
ทูลจักรพรรดิ คังซีแหงราชวงศ ชิง และจักรพรรดิ คังซีไดพระราชทานนามวา กุยฮ
วาซื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เชิงเขา เพ่ือโดยสาร กระเชาไฟฟ�า ข้ึนไปยัง หุบเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน (The Valley of Blue Moon) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.) ซ่ึงบริเวณทั้งเขาปกคลุมดวยตนกุหลาบพันป ซึ่งจะออกดอกหลากสีสัน ท้ัง
ขาว ชมพู ชมพูเขม ใหทุกทานไดช่ืนชมความงาม เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
บริเวณตอนกลางของหุบเขาทานจะไดพบกับความงามของทุงหญา ป�าสน 
ทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรี ท่ีออกหาอาหารและเล็มหญา เดือนกันยายน - 
เมษายน หุบเขาน้ีจะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนไปท่ัวเชนกัน เมื่อโดยสาร
กระเชาไปถึงยอดเขา ซ่ึงสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 4,000 เมตร ทานจะได
สัมผัสลานหิมะกวางใหญสุดสายตา ภายใตทองฟ�าสีคราม งดงามด่ังภาพวาด ให
ทานช่ืนชมทัศนียภาพอันสวยงาม ต่ืนตาของลานหิมะและทิวทัศนเบ้ืองลาง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ…สุก้ีปลาแซลมอน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองล่ีเจียง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปน 
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในป 1997 จากองคการยูเนสโก พ้ืนที่แหงน้ีมี
ประวัติศาสตรเกาแกยาวนานหลายรอยป 
และเปนที่ต้ังถ่ินฐานของชนเผาหนาซี 
(Naxi) ที่อพยพมาจากทิเบต นําทานชม 
สระมังกรดํา (Heillongtan, Black 
Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถัน (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อยูใน
สวนสาธารณะขนาดใหญ เรียกกันวา 
สวนยูวฉวน ต้ังอยูในตัวเมืองลี่เจียง หาง
จากตัวเมืองเกาล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยก
ใหเปนมรดกโลกอีกดวย โดยสระน้ํามังกรน้ีสรางข้ึนสมัยราชวงศชิง (เเมนจู) 
จุดเดนของที่น่ีคือ ความใสของน้ําที่ใสราวกับมรกต สระน้ํามังกรดํา เเหงน้ีมีเร่ือง
เลาขานตอตอกันมาวา ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใตน้ําบาง ผุดข้ึนมา
จากสระน้ําบาง บรรยากาศภายในสวนน้ันเงียบสงบและงดงามดวยบึงน้ําใสสะอาด
สะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอยางชัดเจน วากันวาทิวทัศน
ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดําเปนหน่ึงในทิวทัศนท่ี
งดงามที่สุดของจีน 



 

 

นําทานชม เมืองโบราณล่ีเจียง (Ancient Town of Lijiang) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) เมืองเกากวา 
800 ป ท่ีมีสถาปตยกรรม 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแตกตาง
ไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆ ของจีน 
เน่ืองจากเปนเมืองท่ีเปนที่ต้ังรกราก
ของชาวหนาซี หรือนาซี มาต้ังแตสมัย
โบราณ เมืองน้ียังไดรับการขนานนาม
วา "เวนิสแหงตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย และเมืองโบราณลี่เจียง
เองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินที่ปูดวยหินอัดแนน 
อาคารไมแบบจีนโบราณ ลําธารท่ีไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคงหิน
เกาแก ตนหลิวริมลําธารที่ก่ิงใบลูไหวไปตามสายลม ถนนแตละสายในเขตเมืองเกา
จะมาบรรจบกันที ่ตลาดส่ีเหล่ียม “ซื่อฟางเจีย” ศูนยกลางการซ้ือขายสินคา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร 
ที่พัก  Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองล่ีเจียง) 
 
วันที่ 5 อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาไป-กลับ) – อุทยานน้ําหยก – เมืองฉูสง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
นําทานสู อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรือ 
อวี้หลงเซ่ียซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเมืองเกาล่ีเจียง เปนภูเขาสูงท่ีต้ังตระหงาน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป ทิว
เขาแหงน้ีประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังหุบหวย ธารน้ํา แนวผา และทุง
หญานาซี ทิวเขาแหงน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลัง



 

 

เล้ือย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาว ท่ีตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า 
คลายมังกรขาวบนฟากฟ�า ทิวเขาแหงน้ีจึงไดช่ือวา ภูเขาหิมะมังกรหยก 
นักทองเที่ยวสามารถน่ังกระเชาไฟฟ�า ข้ึนสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา 
3,356 เมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศนและ
ธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางที่ข้ึนยอดเขา ช่ืนชมและด่ืมด่ํา
กับความหนาวเย็นของธรรมชาติ อีกท้ังภูเขาหิมะมังกรหยกแหงน้ี ยังเปนท่ีมาของ
ตํานาน ชนเผานาซี ท่ีอาศัยอยูในเขตท่ีราบแถบน้ีมานานนับพันป ทิวเขาแหงน้ี
มีพัมธุพืชปกคลุมอยางหนาแนน ชวงฤดูใบไมผลิ ดอกไมป�าจะผลิบานมีสีสัน
ตระการตา ผูคนจะพากันตอนสัตวเล้ียง พวก แพะ แกะ และจามรีเพ่ืออกมากิน
หญา (ราคาทัวรรวมกระเชาไป-กลับแลว) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร 
นําทานสู อุทยานน้ําหยก (Jade Water Village) หรือ หมูบานน้ําหยก (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที) ต้ังอยู
บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก ดานทิศ
เหนือของเมืองล่ีเจียงหางจากตัวเมืองลี่
เจียง 15 กิโลเมตร เปนหมูบานพ้ืนเมือง
เล็ก ๆ ทามกลางทิวทัศนสวยงามตาม
หลัก ฮวงจุย (ดานหนามีน้ํา ดานหลังมี
ภูเขา) น้ําท่ีน่ีจะเปนน้ําใสที่มีสีเขียวคลายหยก จนเปนท่ีมาของหมูบานน้ําหยก น้ําที่
ไหลมาท่ีหมูบานน้ันมีท่ีกําเนิดมาจากน้ําผุบนภูเขาใตตนไมยักษอายุกวาพันป สอง
ตน ปจจุบันหมูบานน้ําหยกไดรับการข้ึนทะเบียนเปนแหลงทองเท่ียวระดับ 4 A 
ของจีน 
จากน้ันเดินทางสู เมืองฉูสง (Chuxiong) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 
เปนเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองฉูสงมีช่ือเสียงในการ
ผลิตผาไหม และบุหร่ี การเดินทางสูเมืองน้ีใชเวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ช่ัวโมง 
ระยะทางจากคุนหมิงไปเมืองฉูสง 164 กิโลเมตร และ จากเมืองฉูสงไปเมืองตาล่ี 
260 กิโลเมตร ซ่ึงเมืองฉูสงเปนเมืองทางผานจากคุนหมิง ไปยังเมืองตาล่ี เมืองล่ี
เจียง และแชงกรีลา 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ…สุก้ีเห็ด 



 

 

ที่พัก  Yu Hua Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา (เมืองฉูสง) 
 
วันที่ 6 รานบัวหิมะ – ประตูมาทองไกหยก - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชม.) สู รานนวดเทา เพ่ือสุขภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา ใหทานไดแชเทากับยา
นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใคร พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ 
“บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพอง และแมลงกัดตอย เปน
ยาสามัญประจําบาน 
จากน้ันนําทานสู ประตูมาทองไกหยก ใหทาน
อิสระชอปปم�งท่ีถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนห
มิง ซ่ึงมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก 
ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จี จนเปนที่มา
ของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกต
มีอายุรวม 400 ป สรางข้ึนในสมัยราชวงศห
มิง ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมท้ังของจีนและ
ตางประเทศ ท่ีประตูมาทองไกหยกรวมท้ังเคร่ืองประดับ ประตูมาทองไกหยกมีอัญ
มณีช้ันเย่ียม รานเคร่ืองด่ืมและประตูมาทองไกหยกมีรานอาหารพ้ืนเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ รานอาหาร 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิง ฉางสุย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ 
18.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สายการบิน Lucky Air เท่ียวบินที่ 
8L801 
19.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี) 
ทานละ 200 หยวน/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ... การจําหนายสินคาประเภทขนม ของฝากของไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวรเปน
กิจกรรมสวนตัวที่ไมไดเก่ียวของกับบริษัททัวรแตประการใด การอุดหนุนสินคาเปนไปตามความ
สมัครใจและความพึงพอใจของทาน  หากเกิดกรณีสินคาที่ไดรับไมตรงกับท่ีส่ังไว หรือจํานวน
สินคาไมตรงกับทีส่ัง หรือไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอไกดผูขายโดยตรง หรือผานหัวหนา
ทัวรเทาน้ัน  บริษัทฯ ไมมีสวนเก่ียวของใด ๆ กับการจําหนายขนมบนรถของไกดและหัวหนาทัวร
ทั้งส้ิน  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการรับเปล่ียนหรือคืนสินคาแทนไกดทองถ่ินในทุกกรณี 
 
เง่ือนไขและราคา สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
***หากมีการจองต๋ัวภายใน กรุณาแจงใหทราบกอนจองทุกคร้ัง 
(มิฉะน้ันทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ)*** 
 
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหอง
ละ 2-3 ทาน 

เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว  
จายเพ่ิม 

9 – 14 ตุลาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 



 

 

16 - 21 ตุลาคม 2562 21,999.- 22,999.- 4,500.- 
18 - 23 ตุลาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 
23 – 28 ตุลาคม 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 
2562 

21,999.- 21,999.- 4,500.- 

6 - 11 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
7 - 12 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
13 - 18 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
20 - 25 พฤศจิกายน 2562 20,999.- 20,999.- 4,500.- 
21 - 26 พฤศจิกายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด และ คาภาษีสนามบินทุกแหง  
 คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบุ ( หองพักได 2 ทาน ในกรณีท่ีเดินทางดวยกัน 3 ทาน 

ทางโรงแรมจัดหองพักใหทานแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมใหทาน 1 เตียง ) 
 คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีรายการทัวรระบุ 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามที่รายการทัวรระบุ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามที่รายการระบุ 
 คาวีซาเขาประเทศจีนเปนแบบหมูคณะ หรือ Group Visa on arrival ** วีซาแบบหมูคณะ 

ตองไป-กลับพรอมกรุป หากยกเลิกเดินทาง วีซาจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับ
การเดินทางคร้ังอ่ืนๆ ได  กรณียกเลิกเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี ลูกคาท่ีมี
วีซาจีนอยูแลวไมสามารถหักคืนคาวีซาได และทางบริษัทไมมีการลดราคาทัวรในสวนของ
ลูกคาท่ีมีวีซาจีนแลว ทุกกรณี** กรณีลูกคามีวีซาแลว กรุณาแจงใหทราบลวงหนา  

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 

 กระเป�าเดินทางน้ําหนักตามท่ีสายการบินกําหนด ทานละ 20 กิโลกรัม 
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

 คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เคร่ืองด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซัก
รีด ฯลฯ 

 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมคาทิปไกด และคนขับรถ รวม 200 หยวน หรือ 1,000 บาท ตอคน (เด็กชําระ

ทิปเทาผูใหญ) ไมรวมคาของหัวหนาทัวร คาทิปหัวหนาทัวรไทยใหตามความพึงพอใจ 
 คา VAT 7% หักภาษี ณ ที่จาย 3% ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทาง
บริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก

ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ

ดานลาง) และเอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 
วัน **กรณียื่นดวน 3 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,500 บาท (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน) 

3. ชําระสวนท่ีเหลือ กอนเดินทาง 20 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 
 
เง่ือนไขการจอง และยกเลิกทัวร   
1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 10,000.- บาท ข้ึนอยูกับ

โปรแกรมทัวรที่ทานเลือกจอง หากทานยกเลิกหลังการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไม
สามารถคืนคามัดจําใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธิ์แทนได 
โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรทั้ง
หมดแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทาน
สามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธ์ิแทนได โดยเสียคาใชจายบางสวนเพ่ิม เชน คาวีซา
สําหรับผูท่ีมาแทนทาน และคาเปล่ียนช่ือท่ีตองจายใหกับสาการบิน 

3. เมื่อทานเลือกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทานไมสามรถเล่ือน
การเดินทางได หรือเปล่ียนโปรแกรมทัวรได การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทัวรเทากับการ
ยกเลิกทัวร ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือเงินมัดจําทัวรใหทานได 

 
 



 

 

เอกสารในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ 
วีซากรุป (ตองเรียงแถวเขาพรอมกันทั้งกรุปตอนเขา ตม. จีน) 

 
 
 
(ราคาใหมปรับใชต้ังแต 15 
มีนาคม 62  
เปนตนไป ประกาศจาก
สถานทูตจีน) 
 
วีซาเดียวแบบปกติ 4 วันทํา
การไมนับรวมเสาร – อาทิตย 
และวันหยุดของสถานทูตจีน 
เขา – ออก 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวิซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆ ท้ังส้ิน 
ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บคาวีซาเพ่ิมเติมจากราคาทัวร 
วีซาเดียวทานละ 1,950 บาท สวนเอกสารท่ีตองใชประกอบการย่ืน กรุณาสอบถามทางบริษัทฯ 
*ลูกคาที่เคยไป อินเดีย/ ตุรกี/ ปากีสถาน หรือ กลุมประเทศตะวันออกกลาง จะไมสามารถย่ืนวี
ซากรุปได จะตองเปนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
กรณีลูกคาตองการย่ืนวีซาเด่ียว คาวีซาเด่ียว 1,950 บาท/ทาน (ใชเวลาในการย่ืนวีซา 15 วันทํา
การ) 
 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได  
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ขอสงวนสิทธ์ิไมออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง

ใหทราบ 2-3 สัปดาหกอนวันเดินทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ

อ่ืนๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะ
ไมคืนเงินคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจาก
มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการทัวรน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดรับ
การยืนยันที่น่ังจากสายการบิน และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

7. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ท้ังส้ิน แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหาสถานที่ทองเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมจากทาน  เฉพาะกรณีที่ทานไมสามารถ
ไปเขาชมรานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองตามโปรแกรมทัวร เชน รานบัวหิมะ รานหยก รานผา
ไหม รานใบชา และรานไขมุก ตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวและสรางรายไดใหทองถ่ิน
ขององคการทองเท่ียวทองถ่ิน เพราะการเขาชมรานคาเหลาน้ีจะไดรับการสนับสนุนคาใชจาย



 

 

บางสวนจากองคการทองเที่ยวทองถ่ิน ซ่ึงมีผลทําใหคาทัวรที่ทานจายถูกลง  ดังน้ันหากทาน
ไมเขาชมรานใดรานหน่ึง หรือทั้งหมดยอมสงผลใหคาทัวรแพงขึ้นเน่ืองทางทัวรไมไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายที่เกิดการเขาชมรานคาฯ   ซ่ึงทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเก็บคาทัวรเพ่ิม
จากทาน  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองซ้ือต๋ัวโดยสารรถทัวร หรือเคร่ืองบินภายในประเทศลวงหนา กรุณา
ติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ พรอมขอคํายืนยันวากรุปสามารถออกเดินทางไดหรือไม มิ
เชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หนังสือเดินทางที่ไมสามารถใชเดินทางได  
 หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ หาก

นับจากวันที่ตองใชเดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทาน
ตองไปทําเลมใหมทันที 

 หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีมีสวนใดสวนหน่ึงขาดหายหรือชํารุด เชน 
หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผูเดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือ
หมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลมหนังสือเดินทางขาดหาย
ทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหน่ึงในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได 
ลวนถือวาเปนหนังสือเดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได  

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงขอผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไม
สามารถเดินทางตามกําหนดได  กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ 
ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย โดยเจาหนาท่ีจะคืนหนังสือ
เดินทางใหทานท่ีสนามบินในวันเดนทาง สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไป
สนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไม
หมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหา
ดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได 
 
โปรแกรมทัวรดังกลาว ลงรานรัฐบาล 1 รานเทาน้ัน !!! กรณีไมตองการลงราน ลูกคาตองจายเงิน
เพ่ิม ทานละ 500 บาทคะ 
 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 



 

 

 
 


