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☺ ลี่เจียง-อุทยานน ้าหยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลี่เจียง 
☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG 
☺ จงเตี ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง 
☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง      กุมภำพันธ์ - มีนำคม  2562     ( 6 วัน 5 คืน ) 
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วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง  
18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการ

บินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋า

ทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  
20.55 น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
00.30 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า 

"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   

พักที่คุนหมิง  HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  คุนหมิง – ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี – ผ่านชมเจดียส์ามองค์ – ล่ีเจียง – เมืองเก่าลี่เจียง  

เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้าหล่ี” ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมือง

ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือน

มีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว

ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกําลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กําลังบานสะพรั่ง จึงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงาม   
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม “เมืองโบราณต้าหล่ี” ซึ่งเป็นถนนโบราณ  ในสมัย

อานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขาย

สินค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมือง  จากนั้นนําท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มี

ความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังก

ระจาย   สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมือง

โบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน”    
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าล่ีเจียง ที่สร้างขึ้นในสมัย

ราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่

อาศัยในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึง

เรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้

ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะ

อยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ําหยก อันเป็นลําธารน้ําที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วย

หินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี 

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ที่พัก 
  พักที่ล่ีเจียง  LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้า-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้่าหยก – จงเตี้ยน – โค้งแรกแยง

ซีเกียง 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยน

พาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3 ,356 เมตร 

“นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน้ําทะเล 

4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์

และดื่มด่ํากับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสอง

ข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกร

กําลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ําเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กําลัง

ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก  
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้

กํากับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง 

โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ

ของเมืองลี่เจียง 
                 ***โปรดทราบ โชว์นี้แสดงทีโรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

ท่าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะ

ไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***        
 นําท่านชม “อุทยานน้่าหยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของ

ชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ 

ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ํา ชั้นที่สองมี

ชื่อว่ามังกรเล่นน้ํา ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุ

มากกว่า 500 ปี   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน นําท่านสู่ โค้งแรกแม่น้่าแยงซีเกียง น้ําที่ไหลลงมาจากธิ

เบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ําอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ําแยงซี

เกียง สายสําคัญ และเป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน  นําท่านเดินทางสู่ เมืองจง

เตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่

ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คําว่า"จง" นั้นหมายถึง

ศูนย์กลาง หรือสิ่งที่กว้างใหญ่อันเป็นศูนย์กลาง ส่วน"เต้ียน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร 

ได้ด้วย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเต้ียน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็น"แชงกริ-ล่า" 

ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต เมืองจง

เต้ียน เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้วย

ไม้ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง 
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ค่่า     บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
  พักที่จงเตี้ยน  TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน – จงเตี้ยน – ล่ีเจียง – เมืองโบราณซู่เหอ  
เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดลามะซึ่ง

สร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจํา

พรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิ

เบต วัดซงซานหลินเป็นวัดใหญ่ที่สําคัญของเมืองจงเตี้ยน วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 

กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยัง

เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบต

ส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้นระบําหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สําคัญต่างๆของวัด 

รวมถึงประเพณีต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้  
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยัง หุบเขา

พระจันทร์สีน้่าเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน  เมื่อ

โดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถ

เดินทางขึ้นยอดสูงสูงของหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุดแรก จะมีศูนย์

ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปีเรียงราย จะมีหมู่บ้าน

ชาวธิเบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบ

เขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะได้ในฤดูหนาวจนถึงต้นเดือน 

พฤษภาคม หลังจากนั้นหิมะจะเริ่มละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่งบานเพียงปีละครั้งจะเริ่มผลิดอกในช่วง

กลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองลี่เจียง นําท่านสู่ ศูนย์สาหร่ายเกลียวทอง ให้ท่านฟัง

สรรพคุณสินค้าเพื่อสุขภาพทางเลือกจากธรรมชาติ  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe ancient 
town) อีกเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงของลี่เจียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง( Lijiang) 
คําว่า ซู่เหอ ภาษา Naxi เรียกว่า Shaowu เนื่องจากด้านหลังของหมู่บ้านมีภูเขาJubao (มีความหมายว่ารวบรวมเงิน

ทอง) จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านโดยใช้ชื่อของภูเขา มีความหมายว่าหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใต้ภูเขาสูง  เป็นที่อยู่ของชนเผ่านาซี ที่

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
 พักที่ล่ีเจียง  LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  ล่ีเจียง – คุนหมิง (น่ังรถไฟความเรว็สูง) – เมืองโบราณกวนตู้ – บวัหิมะ – ช้อปป้ิงถนนกลางคืน  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
08.25 น. โดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D8784 ซ่ึงเป็นรถไฟขบวนใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดใช้เม่ือวันที่ 5 ม.ค. 62 ที่

ผ่านมาที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างคุนหมิง-ล่ีเจียงได้ถึง 5 ชั่วโมง  
11.23 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง  รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
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เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผน

โบราณบัวหิมะ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับ

พันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ   นําท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ

การฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุก

เพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต 

และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นให้ท่านได้ “โรงงานผ้าไหม” 

ชมผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีน เช่นผ้านวม ผ้าห่ม เสื้อผ้า และอื่นๆให้เลือกซื้อเป็นของฝาก   
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด)   หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อป

ปิ้งอย่างจุใจ  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พัก 
   พักที่คุนหมิง  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  วัดหยวนทง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 

ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ 

ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา 

มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้ นเรื่อย ๆ 

ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทําลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัย

ราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ 

ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรก

ของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย  
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   จากนั้นแวะชม “ร้านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยก

เป็นอัญมณีล้ําค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่ง

คั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค  (หรือร้าน

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา)    สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.25 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิาร 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเด็ก *** พักเดี่ยว 

21-26 ก.พ., 24 ก.พ.-1 มี.ค. , 7-12, 21-26 มี.ค. 62 19,999.- 4,900.- 

 
 

*** ออกเดินทางขั้นต่่า  15 ท่าน หากเดินทางต่่ากว่าก่าหนด มีความจ่าเป็นทีต่้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรบัเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน่้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  

 
 

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้านบวัหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลียวทอง  
เพื่อโปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน่าเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง** 

 

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทกุครั้ง หาก

ไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท่าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ

ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น 

 
เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึง

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ 

ขอความกรุณาให้ท่านช่าระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่อวันต่อท่าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซ่ีงได้รับการ

สนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีนและร้านค้าต่างๆ 
ข้อควรระวัง ท่านใดที่มีพาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปล่ียนพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  

กรณทีี่เดินทางไม่ได้ทางบรษิัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่และก่อนการเดินทาง 

 
อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พัก         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
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- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
*** ค่าน่้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่น้่าหนักเกิน กรณุาช่าระค่าใช้จ่ายส่วนน้่าหนักทีเ่กินเอง *** 

 
อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นสงกรานต์ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท) 
-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 

หยวนต่อวันต่อคน 
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจ่าท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  
 

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ 
การันตีค่ามัดจําที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

@  เอกสารส่าหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน @ 

1. ใช้ สําเนาพาสปอร์ต 2 หน้าแบบ ถ่ายแบบชัดเจนและรายละเอียดครบทั้ง 2 หน้า       
2. กรณีทีท่่านไม่ไดส้่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลลห์รอืไลน์ 

เพื่อความคมชัดของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณทีีท่่านมีวีซ่าจีนย่ืนจากเมืองไทยแลว้ หักคืนค่าวซ่ีาได้  1,000 บาท / ท่าน  
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เอกสารส่าหรับยื่นวีซ่าจีน 10 วันท่าการ ยื่นวีซ่ากรุ๊ป  

1. ส่าเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากพื้นหลังสีขาว (ขอส่งเป็นไฟล์ภาพจากมือถือ ดังรูปตัวอย่าง)  

 

 
 

เอกสารส่าหรับยื่นวีซ่าจีน 4 วันท่าการ ยื่นที่สถานฑตูจีนที่เมืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตามข้อก่าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่

เครื่องประดับ  
    ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ท่างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่างาน 

อัตราค่าวีซ่าดว่น ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
เงื่อนไขในการให้บริการ เพิม่เติมส่าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายัง

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่น

ใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริษัท

ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    
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หมายเหตุ 
-เนื่องจากเป็นไฟล์ทเหมาที่นั่งราคาพเิศษ เมื่อออกตัว๋แล้วไม่สามารถน่ามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเดก็ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก่าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการ

บินก่าหนด 
-บริษัทขอสงวนสทิธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มผีู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรอืเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย

การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทีย่วบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ทีท่ําให้มิสามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนคา่ใชจ้่ายเป็นกรณตีามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกค่าบริการ  
บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 

แล้วจึงวางมัดจ่าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 
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