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เดินทางวันที่       20-27 กรกฎาคม 2561 / 10-17 สิงหาคม 2561    

วันแรก             (1) กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภมูิ  

23.55 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U) สายการบินไช
นา่เซ้าเซาท์เทิรน์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – คุนหมิง – อูหลู่มูฉี  – เมืองหวูซู่ 

03.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองอูหลูม่ฉีู โดยเท่ียวบินท่ี SC8886 
05.55 น.  เคร่ืองแวะจอดท่ีสนามบินคนุหมิง ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ขึน้เคร่ืองลาํเดิม 
11.45 น.      เดินทางถึงอูหลูม่ฉีู เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู นบัเป็นเมืองใหญ่ระดบัเมือง

หลวง ท่ีอยูห่า่งไกลจากชายฝ่ังทะเลมากท่ีสดุในโลก คือหา่งจากชายฝ่ังทะเลด้านท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุ ก็ยงั
ไกลถึงกวา่ 2,250 กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงท่ีมีชาวฮัน่อยูอ่าศยัมากท่ีสดุ คือถึงกวา่ร้อยละ 
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72 ของประชากร อูหลูมู่่ฉี ใช้เวลามาตรฐานเดียวกบักรุงปักก่ิง ท่ีอยูห่า่งไปทางตะวนัออกราว  
4,000 กิโลเมตร ดงันัน้ เวลาท้องถ่ินท่ีถกูต้อง ควรช้ากวา่ท่ีปักก่ิงประมาณ 2 ชัว่โมง ดงันัน้ ในเดือน
พฤษภาคม ท้องฟ้าท่ีอูหลูมู่่ฉีกวา่จะมืดก็ลว่งเข้าเวลากวา่   3 ทุม่เข้าไปแล้ว   

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นสูเ่มืองหวูซู่  (Wusu)   ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชม ) เขตปกครองตนเองซินเจียงมีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 1,660,000 
ตร.กม. ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีหนึง่ในหกของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ เขต
พืน้ท่ีดงักลา่วมีลกัษณะภมิูประเทศท่ีโดดเดน่คือ เป็นพืน้ท่ี
แอ่งกะทะและเทือกเขาสลบักนั ซึง่พืน้ท่ีแอ่งกะทะดงักลา่ว
เป็นพืน้ท่ีแอ่งกะทะท่ีถกูล้อมรอบด้วยภเูขาทิศเหนือมีภูเขา
อาร์เอ่อไท้ซาน และพืน้ท่ีแอ่งกระทะจุนก๋าเอ๋อ ทิศใต้มีภเูขา
คนุหลนุ และพืน้ท่ีแอ่งกระทะถาหลีมู่่ ซึง่พืน้ท่ีแอ่งกะทะถาห
ลีมู่่นัน้อยูร่ะหวา่งเทือกเขาไท้ซานและเทือกเขาคนุหลนุโดยครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 530,000 ตร.กม. 
นบัเป็นพืน้ท่ีแอ่งกะทะท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีน นอกจากนีย้งัมีพืน้ท่ีทะเลทรายกวา่ 800,000 ตร.
กม. โดยมีทะเลทรายถ่าเคอ่ลามากนั ตัง้อยูใ่นบริเวณตอนกลางของมณฑล ซึง่พืน้ท่ีดงักลา่วเป็น
อาณาเขตทะเลทรายที่กว้างใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด 330,000 ตร.กม. 
แม่นํา้สายสาํคญัคือแม่นํา้ถาหลีมู่่ซึง่มีความยาว 2,100 กิโลเมตร และ เมืองหวูซู่เป็นหนึง่ใน 17 
ตําบล ของซินเจียง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                 พักหวูซู่   沂疆大酒店(乌苏市)     Yijiang Hotel  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สาม       (3) เมืองหวูซู่–  ผ่านสะพาน The Guozigou Bridge – ทุ่งลาเวนเดอร์ – เมืองอีห้นิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองอีห้นิง ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) จะผา่น หุบโตรกกวอจื่อโกว Fruit 

Gully  ในหบุลกึกลางวงล้อมของขนุเขาสงูเสยีด กบั
สายธารอนัแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุง่หญ้าเขียว
ขจี เป็นแหลง่ปลกูแอปเปิล้ป่ารสอร่อยขึน้ช่ือ กลา่วกนั
วา่ ในคราวพิชิตตะวนัตกของจอมทพัเจงกิสขา่น ได้
บญัชาการให้โอรสองค์ท่ี 2 คือ ชากาไต Chagatai 
สาํรวจเส้นทางและสร้างสะพาน 48 แหง่ขึน้  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางยกทพัพิชิตดินแดน 
ตะวนัตก ตอ่มา ในสมยัจกัรพรรดิเฉียน หลงได้บูรณะ 
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ใหม่ 42 สะพาน ปัจจุบนัทางหลวงแผน่ดินสายวูห่ลูมู่่ฉี-อีห้นิง (312) ได้ตดัผา่นเข้ามาในเส้นทาง
โบราณสายหบุโตรกผลไม้แหง่นีเ้ป็นถึงระยะทาง 28กม.ท่ีจะสร้างความประทบัใจแก่ทา่น  

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
นําทา่นชมท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในเขตทุ่งหญ้า
อีหล ี ไปรับฉายาวา่ The Most Beautiful Place in 
Xinjiang  ท่ีเบง่บานสะพร่ังไปตามหบุเขาแมนํ่า้อีหลี 
ซึง่สง่ผลให้เมืองอีห้นิงกลายเป็นผู้ผลติดอกลาเวนเดอร์
รายใหญ่แหง่หนึง่ของโลก  
**ทุง่ลาเวนเดอร์จะมีเฉพาะช่วงเดือน มิถนุายน-
สงิหาคม ** 
จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ถึง เมืองอีห้นิง อยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองชนเผ่า 
ซินเจียงอุยกร์ู ซึง่ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจีน ณ ใจกลางของแม่นํา้อีหลเีหอ ทางภาค
ตะวนัตกของภเูขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชืน้ เป็นเมือง
ท่ีชุ่มชืน้แหง่หนึง่ในภาคตะวนัตกของจีน เมืองอีหนิง
เป็น "เมืองแหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่างชายแดนภาค
ตะวนัตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผา่ ได้รับ 
อิธิพลวฒันธรรมจากชนเผา่คาซคั มีการละเลน่ของชนกลุม่น้อยหลายชนิด เช่น การแขง่ขนัขี่ม้าและ
การแยง่แพะของชนเผา่คาซคั ซึง่เป็นวฒันธรรมที่มี เอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักอีห้นิง 隆鑫酒店     Longxin Hotel ตึก 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี         (4)     เมืองอีห้นิง – ผ่านชมแม่น า้คูเนส – ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น  – แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู  
                          – เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง – เมืองเท่อเค่อซือ ( เติกส์ ) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร เดินทางสู ่เมืองเท่อเค่อซือ ( เติกส์ )  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม ) 
ระหวา่งทางผา่นชม แม่น า้คูเนส หรือ กงหน่ายสือ  

( Kunes River) ซึง่เป็นแม่นํา้ช่วงตอนบนของแม่นํา้
อีหล ี ไหลผา่นทุง่หญ้านาราถี จากนัน้ชม ทุ่งหญ้าคา

ลาจุ้น ทุง่หญ้าแหง่นีต้ัง้อยูส่งูกวา่นํา้ทะเลประมาณ 
1,600 - 2,000 เมตร จึงทําให้อากาศเย็นสบายตลอด
ทัง้ปี คําวา่ คาลาจุ้น 喀拉峻 Kalajun เป็นภาษาคาซคั 
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แปลวา่ ทุง่หญ้าสดํีา โดยเหตท่ีุวา่ ทุง่หญ้าแหง่นีมี้เนินสงู ๆ ต่ํา 
ๆ ของทุง่หญ้ามองไปเหมือนดงัคลืน่ในมหาสมทุร โดยเฉพาะ
ในเวลาใกล้ค่ํา เราจะเห็นได้ชดัวา่ เป็นระลอกคลืน่สีดําทะมึน
ปรากฎตรงหน้าเรา คนจีนเขาวา่เสมือนหนึง่มหาสมทุรดอกไม้ 
ซินเจียงจึงได้ช่ือวา่เป็นสวนหลงับ้านของประเทศจีน ซึง่เม่ือไป
ถึงท่ีนัน่แล้วก็ไม่สามารถปฎิเสธได้จริง ๆ วา่มนัคือสวนสวรรค์
ของประเทศจีนทีเดียว  ทา่นสามารถถ่ายภาพดอกไม้ป่าของภเูขา   ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  มีดอกไม้ป่า
นานาชนิดเต็มเทือกเขาและท่ีราบ 
 
 
 
 
 

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร     
จากนัน้ ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู阔克苏  ตัง้อยู่
ทางตอนใต้ของเมืองเทอ่เคอ่ซือ ด้วยชัน้หินท่ีทบัถมกนั 
และมีนํา้ท่ีไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กดัเซาะ
หลายร้อยล้านปี  มีแม่นํา้กว้างลกัษณะคดเคีย้วในผา
สงูชนั ล้อมรอบด้วยภเูขาท่ีสลบัทบัซ้อน เกิดเป็นแคน
ยอนและภมิูทศัน์อนังดงามมากมาย อาทิเช่นนํา้ตกหู
โขว่ โค้งน า้จระเข้  เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง เก้าเลีย้วสบิแปดโค้ง เป็นจุดชมวิวจากด้านบนตัง้อยูบ่น
เนินเขาขนาดเลก็ ท่ีต้องเดินผา่นขึน้ไปตามทางเดินท่ีทํา
จากไม้ เม่ือถึงจุดชมวิว เบือ้งลา่งของทา่นก็คือแม่นํา้ท่ี
มีโค้งวกไปวนมาท่ีได้รับการขนานนามวา่ เก้าเลีย้วสบิ
แปดโค้ง เป็นทิวทศัน์อนังดงาม โดยเฉพาะยามเย็นท่ี
พระอาทิตย์กาลงัจะตกดิน ฟ้า  เปลีย่นเป็นสแีดง และ
แม่น้าก็สะท้อนแสงสแีดงนัน้ เป็นภาพท่ีจะตราตรึงใจผู้
ท่ีมาเห็นให้หลงใหลได้เป็นอยา่งดี  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักเท่อเค่อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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    วันที่ห้า        (5)     เมืองปากว้าเฉิงเท่อเค่อซือ – เมืองอีห้นิง  – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้อีห้นิง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินเลน่ชมเมืองปากว้าเฉิงเทอ่เค่
อซือแรกสดุท่ีปรากฏช่ือในประวติัศาสตร์คือยคุซ่ง
ใต้  หนึง่ในเจ็ดนกัพรตฉวนเจิน  เจ้าสาํนกัหลงเหมิน 
“ชิวฉู่จี” (หรือคิวชู่กีในมงักรหยก)  ได้รับคําเชิญจาก
เจงกิสขา่น ให้เดินทางไปสอนเร่ืองการปกครองกบั
หลกัธรรมชีวิต  อมตะ  เขาใช้เวลา3ปีเดินทางไปภเูขา
เทียนซานท่ีซินเจียง  ไอดินแหง่ภเูขา  ความอ่อนนุม่แหง่สายนํา้  ท่ีหลอ่หลอมรวมเป็นแม่นํา้เทอ่ 
เคอ่ซือทําให้เขาประทบัใจ  ดงันัน้เขาถึงให้ท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางของฮวงจุ้ย  กําหนดตําแหนง่ทิศเหนือ
ใต้  ตะวนัออก  ตะวนัตก  นบัแตน่ัน้ท่ีน่ีก็เป็นโครงร่างเมืองปากว้ารุ่นแรกสดุ 700 ปีตอ่ในฤดหูนาว ปี
1936  ชิวจงจวิน้ท่ีรอบรู้ในเร่ืองของหลกั“อีจิ้ง”  ได้ถกูสง่มารับราชการท่ีอีหล ี เม่ือมาเห็นสภาพ 
แวดล้อมของเมืองเทอ่เคอ่ซอือยา่งนี ้ ตอ่มาเขาจงึออกแบบภาพเมืองปากว้าขึน้มา 

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองอีห้นิง ระหวา่งทาน ชมทิว
ทศัท่ีสวยงามของป่าเขา ต่ืนตาไปกบัดอกไม้ป่าท่ีบาน
สะพร่ัง  ถึงเมืองอีห้นิง จากนัน้นําทา่นชม หมู่บ้าน

วัฒนธรรมชนพืน้อีห้นิง อีห้นิงเป็นเมืองท่ีมีครวม
ทนัสมยั และครวมโบราณ ผสมผสานเปลีย่นแปลงอยูท่กุ
วนั ด้วยความไกล้กบัชายแดนเขตเมืองใหม่ ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ถนนโบราณท่ียงัคงเก็บสไตล์ท่ีเรียบงา่ย บน
ถนนคกึคกัด้วยผู้คนไปมา ได้ยินเสยีงร้องของการค้าขาย 
สองด้านของถนนเต็มไปด้วย ผลไม้ สิง่ของพืน้เมือง และ
รอยยิม้ของพอ่ค้า เสนห์่อบอุ่นและครวม
เป็นเอกลกัษณ์ นําทา่นน่ังรถม้า   ชมวิถี
ชีวิตของชนเผา่อุ้ย ชมการร้องเพลงและ
เต้นรําแบบพืน้บ้าน ยงัสามารถชิม
ไอศกรีมท่ีอร่อยของท่ีนีด้้วย ตัง้แตส่องพนั
ปีก่อนเป็นต้นมา ดินแดนซินเจียงก็เป็น
ดินแดนสว่นหนึง่ของประเทศจีน ท่ีมีความเป็นเอกภาพและประกอบด้วย
หลายชนชาติ ราชวงศ์ฮัน่ เคยได้จดัตัง้องค์กรบริหารซียี่ เพื่อปกครองเขต
ซินเจียงโดยตรง ซึง่มีขอบเขตรวมถึงทะเลสาบบาเออ่คาสอืและเขตพา่
หม่ีเอ่อ ภายในเวลา 1000 ปีเศษตอ่จากนัน้ เขตซินเจียงสงักดัอยูใ่น
องค์กรบริหารท้องถ่ิน ท่ีจดัตัง้โดยรัฐบาลกลาง  เป็นหน้าตา่งภาพของ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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เมืองอีห้นิง และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัประเทศ 3A สมัผสักบัรสชาติท่ีอุดมไปด้วย ชิม ช้อป 
เท่ียว ของซินเจียง  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พักอีห้นิง 隆鑫酒店  Longxin Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที่หก          (6)     เมืองอีห้นิง – ทะเลสาบไซลีมู – เมืองหวูซู่     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ เขตขุยถุน ในเมืองหวูซู่ ่ ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) จุดบรรจบซินเจียงเหนือ และซินเจียง
ตะวนัตก เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองนุง่หม่ และ
โรงงานไฟฟ้า  

    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางตอ่ระหวา่งทางผา่นอําเภอบอร์ตาลา(Bortala )
นําทา่นชมทะเลสาบไซลีม ู (Sayram)   ท่ีทอดตวัอยูใ่นวง
ล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ตัง้อยูบ่น
ความ สงู 2,073 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ระดบันํา้ลกึสดุ 86 
เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในมณฑลซินเจียง เกิด
จากการบิดตวัของแนวเทือกเขาหิมาลยั ทําให้บริเวณนีมี้การ
ยบุตวัและเกิดเป็นทะเลสาบเม่ือ 70 ล้านปีก่อน ระดบันํา้ใน
ทะเลสาบไส้หลีมู่่ไม่เคยเปลีย่นแปลง ยงัมีระดบัคงท่ีตลอด 50 
ปีท่ีผา่นมา นํา้สฟ้ีาใสกบัท้องฟ้าสสีดทําให้ทัว่บริเวณดสูวา่ง
กระจ่างตา ในฤดรู้อนทิวทศัน์รอบทะเลสาบอุดมด้วยทุง่ หญ้า
เขียวขจี มีดอกไม้ป่าสเีหลอืง สชีมพ ู สมี่วง ดารดาษอยูท่ัว่ไป 
ในฤดหูนาวขนุเขารอบทะเลสาบจะปกคลมุด้วยหิมะ เม่ือ
แสงอาทิตย์สาดสอ่งสะท้อนกบัผิวนํา้จะทําให้เกิดเงาดเูสมือน
วา่มีภเูขาหิมะอยูใ่นนํา้ ความงดงามท่ีกลา่วมาทําให้ทะเลสาบ
ไส้ หลีมู่่ถกูขนานนามวา่ “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”  ถึงขุยถุน 
นําทา่นสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                 พักขุยถุน奎屯豪丰国际酒店 Kuitun Haofeng International Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด         (7)  เขตขุยถุน เมืองหวู่ซู่  – แกรนด์แคนยอนขุยถุน – เมืองอูหลู่มฉีู  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นชมแกรนด์แคนยอนขุยถุน เป็น
ดินแดนท่ีธรรมชาติสร้างขึน้มาหลายล้านปี อนัเน่ืองจาก
การไหลเซาะของนํา้หิมะท่ีไหลผา่นจากภเูขาเทียนซาน ใต้
จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร สว่นเว้าของหบุเขาลกึ 
100-400 เมตร กว้าง 800-1000 เมตร สงู 200 กวา่เมตร 
ผาหินตัง้ตระงา่นสงูๆต่ําๆราวกบัป่าหินท่ีถกูเสริมสร้างจาก
สวรรค์ เรียงรายเป็นชัน้ๆบ้างคล้ายภเูขาหิมะ ชอ่งแคบ สนามหญ้า และลาํห้วยไหลผา่นสอ่งสะท้อน
สสีนัสวยงามอีกภาพหนึง่ 
 
 
 
 
 
 

    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองอูหลู่มู่ ฉี  ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซิ
นเจียงอุยกร์ู “อูหลู่มู่ ฉี” หรือ “อูรุมฉี” (Urumqi) เป็นคํา
ภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแหง่ทุง่หญ้าอนัแสน
งาม ตัง้อยูบ่นท้องทุง่ท่ีราบทางตอนเหนือของเทือกเขา

เทียนซาน โดยทิศตะวนัออกมีเทือกเขา
ป๋อเกอต้าซาน (5,445 เมตร) เป็น
ปราการกัน้ ทิศใต้มีแนวป่าไม้ของ เชิง
เขาเทียนซาน สว่นทิศตะวนัตกและทิศ
เหนือ ติดกบัท่ีราบจุนการ์ อนัเป็นท่ี
ราบตอนกลางของซินเจียง ตัง้อยูบ่น
ระดบัความสงู 680-920 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจดัถึง  -30 องศา
เซลเซียส อูหลูมู่่ฉี  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร     
พักอูหลู่มู่ฉี希尔顿酒店   Hilton Hotels & Resort ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด (8)    ตลาดต้าปาจา – เมืองอูหลู่มู่ฉี – คุนหมิง – กรุงเทพฯ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ท่ี ตลาดต้าปาจา เพื่อ
ซือ้สนิค้าพืน้เมืองมากมายอาทิเช่น มีดเหลก็ซิน  เจียง, 
แส้หางจามรี, ผลไม้, อาหารท้องถ่ิน ฯลฯ นอกจากนี ้
ทา่นยงัจะได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเมือง  
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

19.20 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองกรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี SC8885 

23.30 น.  เคร่ืองแวะจอดท่ีสนามบินคนุหมิง  ขึน้เคร่ืองลาํเดิม 
02.05 น.+1 ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ  
 
 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ     
   

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป                49,900 บาท 7,500 บาท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั     คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   

                   คา่ประกนัอบุติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน 
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่

มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 


