
 

 

รหัสทัวร ITV1900002 

ทัวรคุนหมิง ตาล่ี ลี่เจียง แชงการีลา 6 วัน 4 คืน (FD) 
เมืองโบราณแชงการีลา   วัดลามะซงจานหลิงล่ี   สวนน้ําตกคุนหมิง   วัด
หยวนทง   ภูเขาหิมะมังกรหยก   ชมโชว IMPRESSION LIJIANG  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตาหล่ี-หมูบานซีโจว 
05.00….  พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน3 

ประตู 3 เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

10.45  บินลัดฟ�าสู คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ 
FD582 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

กรุปบินวันที่ 23-28 มี.ค.        ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 6เม.ย.-24 ต.ค.    ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.00-03.15 น. 

กรุปบินวันที่ 26 -31 ต.ค.       ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 9 พ.ย.-2ม.ค.       ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 
**กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 



 

 

14.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา 
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,000เมตร คุนหมิงไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองตาหล่ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองทาง
ตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉาง
ซานที่ระดับ 1,975 เมตร นําทานชม หมูบานซีโจว  ใหทานไดชมประเพณีและ
วัฒนธรรมของระบําพ้ืนเมืองชาวไป� 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

: เขาสูที่พัก MANG JIANG HONG HOLIDAY 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง
กัน: 

วันที่ 2 ตาหล่ี-วัดเจาแมกวนอิม-ผานชมเจดียสามองค-เมืองจงเต้ียน(แชงการีลา)-
โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง-ชองแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีลา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม วัดเจาแมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปน
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็นเม่ือทหาร
ฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนมสาวจะตอง
มีพละกําลังมากมายยากที่จะตอสู จึงทําใหไมทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพ
กลับไป ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถัง ซึ่งถือวาเปนวัดที่มี
ประติมากรรมยอดเย่ียมแหงหน่ึงในตาหลี่ ผานชมดานนอกเจดียสามองค หรือ 



 

 

ซานถา ที่เปนสัญลักษรของเมืองตาหล่ีที่โดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห 
ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่ง
สรางข้ึนในสมับราชวงคถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็ก
อีก2องค สรางเพิ่มเติมทีหลังในราชวงคหยวนซ่ึงเปนพุทธศาสนากําลังไดรับความ
นิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย3องคมีอายุกวา1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดีย
เหลาน้ีในชวง ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา 600 
ช้ินในองคเจดีย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองจงเต้ียน หรือ แชงการีลา ระหวางทางนําทาน แวะชมโคงแรก
แมน้ําแยงซีเกียง เกิดจากแมนําแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไหและทิเบตซ่ึงเปนที่
ราบสูงลงมากระทบกับเขาไหหลอแลวหักเสนทางโคงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ชองแคบเสือกระโจน ต้ังอยูระหวางทางแยกของเมืองลี่
เจียงและเมืองจงเต้ียน เปนหุบเขาในชวงที่แมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง 
(แมน้ําทรายทอง) น้ําบริเวณน้ีไหลเช่ียวมาก ชวงที่แคบที่สุดมีความกวางเพียง 
30  เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบน้ีมีเสือกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขาม
ได เน่ืองจากกลางแมน้ําบริเวณน้ีมีหินที่เรียกวา “หินเสือกระโดด” ซึ่งกอนหินมี
ความสูงกวา 13 เมตร จึงเปนที่มาของช่ือ “ชองแคบเสือกระโจน” ชองเขาเสือ
กระโจนเปนหน่ึงในหุบเขาเหนือแมน้ําที่ลึกที่สุดในโลก ผูอยูอาศัยในบริเวณน้ีมี
จํานวนเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนชนพ้ืนเมืองชาวห  นาซี โดยจะอาศัยอยูใน
หมูบานเล็กๆบริเวณใกลเคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจางนําทาง
คนตางถิ่น ถึง เมืองจงเต้ียน หรือ แชงการีลา สวรรคบนดินที่ที่ทุกคนตางใฝ�ฝน
จะไปใหไดคร้ังหน่ึงในชีวิต นําทานชม เมืองโบราณจงเต้ียน(เมืองโบราณแชงกา
รีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่ง
เต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขายสินคาที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิต
และความเปนของชาวทิเบตท่ีแชงกรีลา 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

: เขาสูที่พัก TIAN RUI SUNSHINE HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:  
วันที่ 3 วัดลามะซงจานหลิง-เมืองล่ีเจียง-สระน้ํามังกรดํา-เมืองโบราณล่ีเจียง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มี
อายุเกาแกกวา 300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยดะ
ไลลามะองคท่ี 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธ์ิที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุด นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปน
เมืองซึ่งต้ังอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เปนถ่ินที่อยูของชาวหนาซ ี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม สระน้ํามังกรดํา หรือ เฮยหลงถัน สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1737 ในสมัย
ราชวงศชิง ซึ่งสระน้ํามังกรดํามีจุดเดนคือ เปนน้ําที่เกิดจากน้ําพุอันมีความใสจน
มองเห็นพืชใตน้ําสีเขียวท่ีสะทอนกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต นอกจากน้ีภายใน
บริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี 
ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพานหินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปน
ภูเขา นําทานแวะชมสินคา รานสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําที่มีคุณคาอาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพช้ันยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีม
สาหรายพอกหนา ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเกากวา 800 ป ที่มี
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแตกตางไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆของ
จีน เน่ืองจากเปนเมืองที่เปนที่ต้ังรกรากของชาวหนาซี หรือนาซี มาต้ังแตสมัย
โบราณ เมืองน้ียังไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหงตะวันออก" และเปนเมือง



 

 

มรดกโลกอีกดวย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไวได
เปนอยางดี มีทางเดินที่ปูดวยหินอัดแนน อาคารไมแบบจีนโบราณ ลําธารที่ไหลผาน
เกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคงหินเกาแก ตนหลิวริมลําธารที่ก่ิงใบลูไหวไปตาม
สายลม ถนนแตละสายในเขตเมืองเกาจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซ่ือฟาง
เจีย” ศูนยกลางการซื้อขายสินคา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน 

: เขาสูที่พัก LUCKY DRAGON E HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:    
วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเชาใหญ -โชว IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ํา

หยก-หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน-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  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นําทานเดินทางสู อุทยานน้ําหยก สถานที่เท่ียวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหง
น้ีเปนหัวใจ  ทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติท่ีงดงาม อัน
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรูปปم�นแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม 
และน้ําตกมังกรที่ไหลหล่ังไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ช้ัน ช้ันแรกมีช่ือวามังก  รอ
อกถํ้า ช้ันที่สองมีช่ือวามังกรเลนน้ํา ช้ันท่ีสามมีช่ือวามังกรโบยบิน และยังมีตนไม



 

 

เทวดาซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพ้ืนที่ มีอายุมากกวา 500 ป นําทานไปยังเชิง
เขาเพื่อโดยสารกระเชาไฟฟ�าขึนไปยัง หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน (The Valley of 
Blue Moon) ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนไปทั่วเชนกัน เม่ือโดยสาร
กระเชาไปยึงยอดเขาซ่ึงสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุม
เกือบท้ังป เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสูงสูงของหุบเขาพระจันทรสีน้ําเงินโดยขึ้น 
กระเชาไป 2 ชวง โดยจุดเปลี่ยนกระเชาจุดแรก จะมีศูนยทองเท่ียวหุบเขาพระจันทรสี
น้ําเงิน ไกลออกไปผานทุงหญาอันกวางใหญ และตนกุหลาบพันปเรียงราย จะมี
หมูบานชาวธิเบตอยูทามกลางธรรมชาติเม่ือเปลี่ยนกระเชาแลว จะเดินทางถึงยอดเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน ชมทิวทัศนทะเลหุบเขาลอมรอบไดถึง 360 องศา หุบเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะไดในฤดูหนาวจนถึงตนเดือน 
พฤษภาคม หลังจากน้ันหิมะจะเร่ิมละลาย จากน้ันตนกุหลาบพันป ซึ่งบานเพียงปละ
คร้ังจะเร่ิมผลิดอกในชวงกลางเดือนพฤษภาคม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉูสง  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

: เขาสูที่พัก XIONG BAO HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:    
วันที่ 5 ฉูสง -คุนหมิง -สวนน้ําตกคุนหมิง-อิสระชอปปم�งถนนคนเดิน-สนามบินคุนหมิง

ฉางสุย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางสู คุนหมิง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) นําทานชม สวนน้ําตกคุนห
มิง (Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) 
แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความ
สูงกวา 12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพ่ือ
เปนที่ผันน้ํากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจ ากแมน้ํา Niulan ทองถ่ินไปสูทะเลสาบ 



 

 

Dianchi ทะเลสาบท่ีใ  หญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากน้ียังชวยป�องกันน้ํา
ทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังได
กอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเย่ียมชมและผอน
คลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง 

บาย  นําทานแวะชมเลือกซื้อ ผาไหมจีน อาทิ ผาหม ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ 
จากน้ันนําทานสู ถนนคนเดิน ใหทานอิสระชอปปم�งที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมือง
คุนหมิง ซึ่งมีซุมประตูมาทอง และ ซุมประตไูกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ 
ปم�จี จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป 
สรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนม
ทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเคร่ืองประดับ อัญมณีช้ันเย่ียม รานเคร่ืองด่ืม 
รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ดรสเลิศ 

นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย  
วันที่ 6 คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

02.00/02.55  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ Thai Air Asia เที่ยวบินที่ 
FD585                               

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

กรุปบินวันที่ 23-28 มี.ค.        ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 



 

 

กรุปบินวันที่ 6เม.ย.-24 ต.ค.    ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.00-03.15 น. 

กรุปบินวันที่ 26 -31 ต.ค.       ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-
04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 9 พ.ย.-2ม.ค.       ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

**กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง**  

03.15/04.15  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ 

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

23 - 28 Mar 2019 15,888  18,888 18,888 18,888 5,500 
06 - 11 Apr 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
13 - 18 Apr 2019 21,888  24,888 24,888 24,888 5,500 

04 - 09 May 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
18 - 23 May 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
15 - 20 Jun 2019 16,888  19,888 19,888 19,888 5,500 

27 Jul - 01 Aug 19 18,888  21,888 21,888 21,888 5,500 
12 - 17 Oct 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 



 

 

19 - 24 Oct 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
26 - 31 Oct 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
09 - 14 Nov 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
23 - 28 Nov 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
07 - 12 Dec 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
14 - 19 Dec 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
21 - 26 Dec 2019 17,888  20,888 20,888 20,888 5,500 
28 Dec 2019 - 02 

Jan 2020 21,888  24,888 24,888 24,888 5,500 

คาทัวรไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท       
 

หมายเหตุ 

ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับ
การทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�า
เทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,รานยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือราน
ของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจาย



 

 

คาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงิน
จากลูกคาโดยตรง *** 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือ
รถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอาน
โปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตอง
ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯ
กอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของ
เท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรด
เขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุก
กรณี 



 

 

 



 

 

 
 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหอง
แบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทาง
ดวน คามัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตาม
เง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย  
  (ชําระเพ่ิมจากคาทัวร 1,500 บาท) *ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน* 
2.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
   (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
3.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่ม  
   คาโทรศัพท คาโทรสาร คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนัก

อัตราคาบริการรวม        

อัตราคาบริการไมรวม    



 

 

กระเป�าเกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ 

7. (7.1) คาทิปไกดและคนขับรถปกก่ิง 300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 
ทาน 

    (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิป
เทาผูใหญ) 
 

 
 
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

 

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่
ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะ
ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได 
 
 
 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ

เงื่อนไขในการจอง          

การยกเลิกการจอง 

หมายเหตุ 



 

 

ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่
มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ
ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค



 

 

ของผูที่เขาพัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไม
สามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัท
ฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจาย
กับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออก
เมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

12. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการ
ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมได
ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงิน
คาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 


