คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีลา่ 6วัน 5คืน
ขึน้ กระเช้ า หุบเขาพระจันทร์สนี า้ เงิน – ภูเขาหิมะมังกรหยก
เมืองมรดกโลกลี่เจียง -แชงกรีลา่ ดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์
พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว

เปิ ดประสบการณ์นงั่ รถไฟความเร็วสูง

 ขึน้ กระเช้ าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการโชว์ จางอวีโ้ หมว
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้ าหลี่ เมืองโบราณจงเตีย้ น
 ชม ภูเขาหิมะสือข่ า ( หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน ) ลานหิมะกว้ างใหญ่ สุดสายตาภายใต้ ท้องฟ้าสีคราม
 ชม วัดลามะซงจ้ านหลินได้ ช่ ือว่ าพระราชวังโปตาลาน้ อย
 ชม ช่ องแคบเสือกระโจน ช่ องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้ งแรกแยงซีเกียง แม่ นา้ ที่ยาวอันดับสามของโลก
 ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารนา้ ใสชัน้ ปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน
 ชมวัดหยวนทงวัดใหญ่ ท่ สี ุดแห่ งเมืองคุนหมิง
 โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้ าดาว

กาหนดการเดินทาง

10-14 สิงหาคม / 18-22 กันยายน 2562
18-23 ตุลาคม 2562
5 – 10 ธันวาคม 2562 / 31 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563
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วันแรก

(1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง –ต้ าหลี่

08.30 น. ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 (ประตู 2-3)
เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAIAIRWAYSINTERNATIONAL (TG) พบเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อานวยความสะดวก
แก่ทา่ น
10.50 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG612
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่ อง
14.05 น. ถึง ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองเอกของ
มณฑลและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จากทังหมด
้
27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่า
ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่ งู เหนือ
ระดับน ้าทะเล 6,200 ฟุตหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ ซึง่ เป็ นเมืองมรดกของอาณาจักรน่านเจ้ าที่รุ่งเรื อง ในอดีตเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กร
น่านเจ้ าและตาลีฟู ก่อนที่อาณาจักรน่านเจ้ าจะก่อตังใน
้ ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุม่ ชนได้ มีความสัมพันธ์ กบั
ราชวงศ์ฮนั่ โดยเฉพาะในสมัยจักรพรรดิฮนั่ หวูต่ ี ้ (ครองราชย์ ค.ศ. 140-87 ก่อนคริ สตกาล) ผู้สถาปนาเส้ นทาง
สายไหม (silk road) ได้ สง่ ราชทูตของราชสานักฮัน่ ตะวันตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้
เดินทางผ่านมณฑลเสฉวนและยูนนาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาเส้ นทางไปอาณาจักรเทียนจู่ (ชมพูทวีป - อินเดีย)
เปิ ดเส้ นทางสูต่ ะวันตกโดยมีจุดแวะพักที่ต้าหลี่ ก่อนจะข้ ามเขาไปยังพม่าและอินเดีย ต่อมาได้ เรี ยกชื่อเส้ นทางนี ้
ว่า “ฉาหม่ากู่เต้ า” หรื อ “เส้ นทางโบราณขี่ม้าค้ าใบชา” หรื อ “เส้ นทางแพรไหมสายใต้ ”
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักต้ าหลี่ 维笙山海湾 WEiSelect Dali Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว
วันที่สอง (2) เมืองโบราณต้ าหลี่ – โค้ งแรกแม่ นา้ แยงซีเกียง – ช่ องแคบเสือกระโจน
–แชงกรีล่า ( จงเตีย้ น ) - เมืองเก่ าจงเตีย้ น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่าน เที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้ าหลี่ ซึง่
เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้ า
มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 1000 ปี มีกาแพงเมืองที่สวยงาม บนกาแพง
ยังมีหอซึง่ มีป้ายหินแกะสลักคาว่า ต้ าหลี่ หากท่านมาถึงจุด
นี ้ เสมือนว่าได้ มาถึงอาณาจักรน่านเจ้ า ภายในเมือง
โบราณยังมีสนิ ค้ าพื ้นเมืองให้ ทา่ นได้ ซื ้อหาเพื่อเป็ นของฝาก
ได้ อย่างจุใจ
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เที่ยง

ค่า

ระหว่างทางในเมืองต้ าหลี่ ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ที่มีชื่อเสียงของเมืองต้ าหลี่ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นวัดฉงเซิ่ง บริ เวณทางเหนือ
ของเมืองเก่าต้ าหลี่ ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์ทงั ้ 3 องค์นี ้สร้ างไม่พร้ อมกันและมีขนาดต่างกัน องค์
ใหญ่สร้ างในสมัยราชวงศ์ถงั ทาเป็ นชันๆ
้ เช่นเดียวกันรวม 10 ชันเป็
้ นรูปแปดเหลีย่ ม เมื่อคราวที่เกิดแผ่นดินไหว
ในต้ าหลี่ ทาให้ เจดีย์องค์เล็กทัง้ 2 องค์เอียงเข้ าหาเจดีย์องค์ใหญ่แต่ไม่ล้ม ส่วนเจดีย์องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอย
แตกร้ าว แต่ภายหลังรอยร้ าวได้ หายไป
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองจงเตีย้ น เมืองใหญ่ที่สดุ ในเขต
ปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งตี๋ชิ่ง นาท่านชม โค้ งแรก
แม่ นา้ แยงซีแม่ นา้ สายที่ยาวเป็ นอันดับสามของโลก มี
ความยาวกว่า 6,000 กิโลเมตรเป็ นแม่น ้าที่ไหลลงมาจาก
ทิเบตตอนบน และเลี ้ยวจากทางใต้ ตีโค้ ง 180 องศาแล้ วไหล
มารวมกับแม่น ้าอีกสองสาย นาท่านลัดเลาะแม่น ้าแยงซีชม
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแม่น ้าแยงซีไหลผ่านด้ านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน นาท่านเดินทางสู่ หู่เที่ยวเสีย ( ช่ องแคบเสือกระโจน )เป็ นร่ องน ้าเชี่ยวในหุบเขาที่มีความยาว
ต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่ง จึงไม่มีใครกล้ าล่องแก่งในแถบนี ้ จุดแคบที่สดุ วัดได้ 30 เมตร
และเป็ นช่องแคบที่ลกึ ที่สดุ ในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร ตานานเล่าว่าในอดีตมีเสือกระโดดไปฝั่ งตรงข้ ามได้ จึง
เป็ นที่มาของ ช่องแคบเสือกระโจน

จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี ้ยน ( แชงกรี ลา่ ) ถึงเมืองจงเตีย้ น เมืองใหญ่ที่สดุ ในเขตปกครองตนเองชนชาติ
ทิเบตแห่งตี๋ชิ่ง ตังอยู
้ บ่ นที่ราบสูงตี๋ชิ่ง (สถานที่อันเป็ นสิริมงคล) ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบต – ยูนนาน - เสฉวน
เป็ นดินแดนสรรพสัตว์และพืชพรรณต่างๆ โดยเฉพาะเป็ นแหล่งสมุนไพรสาคัญของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่ าจงเตีย้ น หรือ แชงกรีล่า สวรรค์บนดินที่ที่ทกุ คนต่างใฝ่ ฝั นจะไปให้ ได้ ครัง้ หนึ่งในชีวิต
สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของชนเผ่าทิเบต ที่ยงั คงแต่งกายเอกลักษณ์ชนเผ่าในชีวิตประจาวันให้
เห็นอยูท่ วั่ ไปในเมือง ด้ านหลังเมืองเก่าจะมองเห็น กงล้ อมนต์สที อง สูง 23 เมตร ผู้คนนิยมไปหมุนวนเพื่อให้ บท
สวดนันกั
้ งวานไปถึงสรวงสวรรค์

3

พักเมืองจงเตีย้ น 安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
วันที่สาม (3) ภูเขาหิมะพระจันทร์ สีนา้ เงิน ( สือข่ า ) – วัดลามะซงจ้ านหลิน – เมืองลี่เจียง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ ชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้ าไฟฟ้า ขึ ้นไปยัง
ภูเขาหิมะสือข่ า หรื อ หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน The
Valley of Blue Moon ซึง่ บริ เวณทังเขาปกคลุ
้
มด้ วยต้ นกุหลาบ
พันปี ซึง่ จะออกดอกหลากสีสนั ทังขาว
้ ชมพู ชมพูเข้ มให้ ทกุ ท่าน
ได้ ชื่นชมความงาม , เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม บริ เวณ
ตอนกลางหุบเขาท่า นจะได้ พบกับความงามของทุง่ หญ้ า ป่ าสน
ทะเลสาบเล็กๆ และ ฝูงจามรี ที่ออกหาอาหารและเล็มหญ้ า , เดือนกันยายน-เมษายน หุบเขานี ้จะถูกปกคลุมด้ วยหิมะ
ขาวโพลนไปทัว่ เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้ าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะได้ สมั ผัส
ลานหิมะกว้ างใหญ่สดุ สายตาภายใต้ ท้องฟ้าสีคราม งดงามดัง่ ภาพวาด ให้ ทา่ นมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ตื่นตาของลานหิมะ และ ทิวทัศน์เบื ้องล่าง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิน ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเชิงเขา
ฝอปิ ง ห่างจากเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้ างขึ ้นในปี
ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะ
จาพรรษาอยูก่ ว่า 700 รูป สร้ างขึ ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึง่
ใกล้ เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้ น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัย
จักรพรรดิคงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้ มี การซ่อมแซมต่อเติมอีก
4

ค่า

หลายครัง้ โครงสร้ างของวัดแห่งนี ้สร้ างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมื
องลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้ อง และโอบล้ อมไปด้ วย ห้ องพักสาหรับพระกว่า 100 ห้ อง นอกจากนี ้ยังมี
โบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทังรู้ ปปั น้ ทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองลีเ่ จียง ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองลี่เจียง 丽江大港旺宝国际饭店(Wonderport International Hotel) หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่ส่ ี (4) ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้ าใหญ่ ) – Impression of Lijiang – อุทยานนา้ หยก– เมืองโบราณลี่เจียง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นาท่านเปลีย่ นนัง่
รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจ่ ุดนัง่ กระเช้ าที่ระดับความสูง
3,356 เมตร นาท่านนั่งกระเช้ าใหญ่ ขึ ้นสูภ่ เู ขาหิมะมังกร
หยก สูจ่ ุดชมวิวสูงสุดจากระดับน ้าทะเล 4,506 เมตร ซึง่ ท่าน
สามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทังปี
้ อย่างใกล้ ชิด เพื่อ
ชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สงู ที่สดุ และสวยงามที่สดุ
ตลอดสองข้ างทางที่ขึ ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี ้เมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ ายมังกรกาลังเลื ้อย บนพื ้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน่ นั ้ ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั
กันสีน ้าเงินของท้ องฟ้า คล้ ายมังกรขาว กาลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ า เขาแห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้
ท่านได้ ชื่นชมและดื่มด่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ

นาท่านชม โชว์ สุดอลังการของผู้กากับจางอีโ้ หมว ในชุด “ อิมเพรสชัน ออฟ ลี่เจียง ” โดยเป็ นการแสดง
กลางแจ้ งบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ โรงละครที่ออกแบบคล้ ายๆโคลอสเซี่ยมกลายๆ ใน
บริ เวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก โดยคัดเลือกชนเผ่าท้ องถิ่นกว่า 500 คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็ นนักแสดงสมัครเล่น ร้ อง
เล่น เต้ นรา บอกเล่าวิถีชีวิตของ ชาวนาซี (naxi) และโมซัว (mosuo) คนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของลีเ่ จียงอย่างเป็ นธรรมชาติ
ไร้ special effect มีภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง คลอเคล้ าด้ วยสายลมและแสงแดด เป็ นโชว์ที่ยากจะลืมเลือน
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เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ ย วชม หุ บ เขาพระจั น ทร์ สี น า้ เงิน “ไป๋ สุ่ ย เหอ”
(รวมรถราง) เป็ นหุบ เขาที่อ ยู่ท างตะวันออกของภูเขาหิ ม ะ
มังกรหยก นาท่านชม ธารน ้าขาว หรื อ น ้าตกไป๋ สุย่ ธารน ้าที่
เป็ นเชิงชัน้ หินปูนสีขาว หลดหลัน่ ลงมางดงาม ดุจจาลองความ
งดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง ชมเมืองเก่ าดาหยันหรือเมืองเก่ าลี่เจียง ที่มีประวัติ 800 กว่าปี และยังคงรักษาความงาม
ในอดีตไว้ เป็ นอย่างดี ทางเดินที่ปดู ้ วยหินอัดแน่น อาคารไม้ แบบจีนโบราณ ลาธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรื อน
สะพานโค้ งหินที่เก่าแก่ ต้ นหลิวริ มธารที่ปลิวไปมาตามสายลม

พักเมืองลี่เจียง 丽江大港旺宝国际饭店(Wonderport International Hotel) หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
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วันที่ห้า

(5) สระมังกรดา – ลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชม สระมังกรดา (เฮยหลงถานกงหยวน) มีต้นหลิวกับเชสนัต
อยูร่ ิ มทาง รอบบึงน ้าเล็กๆ มีสถาปั ตยกรรมสวยงามหลายแห่ง เด่น
ที่สดุ ก็คือ หออู่เฟิ่ ง (อู่เฟิ่ งโหลว) สร้ างในศตวรรษที่ 17 และถูก
ผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอกเมืองลีเ่ จียงไว้ เมื่อ 30 ปี ก่อน ชื่ออู่เฟิ่ ง
(ห้ าหงส์) ได้ มาจากชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทังแปดจุ
้
ด ใน
แต่ละชันซึ
้ ง่ มีอยูส่ ามชัน้ ไม่วา่ มองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้ า
ตัวเท่านัน้ ในหอมีรูปปั น้ เทพเจ้ าแห่งสงครามเผ่าน่าซี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูส่ ถานีรถไฟเมืองลีเ่ จียง
13.05 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยรถไฟความเร็ วสูง ขบวนที่ D8788
16.41 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองคุนหมิง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองคุนหมิง 擎天新悦 QINGTAINXINYUE HOTEL ระดับ 5 ดาว
วันที่หก

(6) วัดหยวนทง– ร้ านนวด – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่วัด หยวนทงวัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมื อ งและ
ใหญ่ที่สดุ แห่งเมืองคุนหมิง และมีประวัติ ยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่
ละวันจะมีผ้ มู าสักการะหรื อเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้ า
แม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ ทา่ นได้ นมัสการพระพุทธชินราชจาลอง
ซึ่ง ฯพณฯ นา ยกรั ฐ มนตรี เกรี ย งศัก ดิ์ ชมะนัน ท์ ได้ อัญ เชิ ญ มา
ประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี ้ ซึง่ พระพุทธรูปเป็ นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อม
สัมพันธไมตรี ระหว่าง ไทย-จีน
นาท่านสู่ ศูนย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน ชมครี มเป่ าซูถ่ ังหรื อที่
รู้ จักกันดีในชื่อ “ครี มบัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผล
ไฟไหม้ ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้ าน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. บินลัดฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613
16.30 น. ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร์ กาหนดให้ มีการเข้ าร้ าน นวด ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุลงในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลา
ร้ านละประมาณ 60 นาที ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆทัง้ สิน้

อัตราค่ าบริการ
เดินทาง 20ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน

30,800.-บาท

5,800.- บาท

31 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563

32,800.-บาท

6,800.- บาท

อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซ่าท่องเที่ยวกรุ๊ป (หนังสือเดินทางไทย)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทั ้งทริ ป 200 หยวนจีน/ท่าน
ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต) เล่มจริ ง มีอายุเหลือใช้ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายสีพื ้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ ้ว ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้ าราชการ)
3. กรณีเป็ นเด็กเดินทาง ต้ องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ และสมุดเงินฝากของพ่อแม่
4.กรณีเป็ นเด็กเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้ าน + สาเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่ + สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตพ่อแม่
5. กรณีเป็ นเด็กเดินทาง ใบเกิดเด็ก หรื อ (สูติบตั ร) อายุต่ากว่า 18 ปี
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั ้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
2.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่า
มั ด จ าที่ พั ก โดยตรงหรื อ โดยการผ่ านตั ว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศและไม่ อา จขอคื น เงิน ได้
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รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์
ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขั ้นต่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งจากไทย
และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้นแต่ทัง้ นีท้ างบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่ องบินปรั บสูงขึ ้น บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรั บราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอ ายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษั ทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั ้น
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษั ทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั ง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น
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