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คุนหมงิ เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลแิห่งมณฑลยูนนาน 

 ล่ีเจียง  ภเูขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park 

 เมืองโบราณล่ีเจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้  

 แชงกรีล่า ดินแดนสขุสงบท่ีทกุคนอยากไปสัมผสั  

 ชมหบุเขาพระจันทร์สีน  ้าเงิน สวยงามด้วยหิมะขาวนวล และทุ่งหญ้า  

 วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง 
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 ต้าหล่ี เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์ 

 ชมการแสดง Impression Lijiang หรอื Lijiang Lishui Jinsha  
 
ก าหนดการเดินทาง   ตุลาคม - ธนัวาคม 2559  
วนัแรก     กรงุเทพฯ – คนุหมิง – ต้าหล่ี – เมืองโบราณต้าหล่ี 
08.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย (TG) 

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 
 10.50 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 612 (บรกิารอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 14.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมอืงคุนหมงิ (เวลา

ทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจเอกสารการเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางไปยงั
เมอืงต้าหล่ี เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนี อยู่ในมณฑลยูนนาน อยู่ระหวา่งทะเลสาบ
เอ๋อไห่ กบัภูเขาฉางซาน เป็นเมอืงทีม่ชีนกลุ่มน้อยอาศยัอยูก่วา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิชือ่ หนนัเจา้ หรอื ที่
คนไทยเรารูจ้กัในนาม อาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ.738-903) จากนัน้ชนชาตไิป๋ เขา้มาปกครองตอ่ และ
สถาปนาเป็นอาณาจกัรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และในภายหลงัไดถู้กกองทพัของ กุบไลขา่น ทําลายลงในปี 
ค.ศ. 1253 แต่ร่องรอยของอารยธรรมเกา่แก่ของตา้หลีย่งัคงปรากฏใหเ้หน็จนถงึทกุวนันี้ .... นําท่านชม 
ต้าหล่ีกู่เฉิง หรอืเมอืงโบราณตา้หลี ่สมัผสับรรยากาศอนัเงยีบสงบของเมอืง ไท่เหอ เมอืงหลวงของ
อาณาจกัรโบราณน่านเจา้ ชมซากเมอืงเก่า และกําแพงเมอืงโบราณ และหลกัศลิาหนนัเจา้ สูง 3 เมตร 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.766 ซึ่งบนัทกึระบบการปกครองและเศรษฐกจิของรฐัไว ้

คํ่า   รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1)   
น าท่านเขา้ทีพ่กั ERHAI LONGWAN HOTEL / JINSHA  PENINSULA SPA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง          ต้าหล่ี – เจดียส์ามองค ์– โค้งแรกแม่น ้าแยงซี – หบุเขาเสือกระโจน – แชงกรีล่า – เจดียจ์้วนจิง     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) นําท่านชม เจดีย ์3 องค ์(รวมรถนัง่ชมภายในวดั)หรอื 
ซานถ่า สญัลกัษณ์ของเมอืงตา้หลี ่โดดเดน่และงดงามรมิทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบดว้ยเจดยีส์ีขาว
สวยงาม 3 องคซ์ึ่งมอีายุกวา่ 1,000 ปี โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตร สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั 
ทําใหม้ลีกัษณะเดยีวกบัเจดยีท์ีเ่มอืงซอีาน ส่วนอกีสององคเ์ลก็สรา้งขึน้ภายหลงัในสมยัราชวงศห์ยวน 
เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนา ไดร้บัความนิยมสูงสุดในประเทศจนี  ในปี ค.ศ. 1978 ไดบู้รณะเจดยีแ์ละมกีาร
คน้พบโบราณวตัถุสมยั ค.ศ.ที ่7 -10 กวา่ 600 ชิน้ .......  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  



3 

 

 

 

  บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ แชงกรีล่า  ระหวา่งทางผา่น แวะชมความ
งดงามของแม่น้ําแยงซหีรอื ฉางเจียงต้ีย่ีกวน บรเิวณทีท่่าน
สามารถชมทศันียภาพโคง้แรกของแม่น้ําแยงซ ี ซึ่งเกดิจากแม่น้ําที่
ไหลลงมาจากทีร่าบสูงชงิไห-่ทเิบต แลว้กระทบกบัผาหนิสูงชนั ทํา
ใหน้ํ้าไหลหวนกลบัไปในรูปตวั U ... ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทาง
สู่ หบุเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลกึและชอ่งแคบลอืชือ่ของแม่น้ํา
จนิซาเจยีง หุบเหวลกึเกอืบ 1000 เมตร บรเิวณกลางแม่น้ํามโีตรกหนิ ซึ่งเล่ากนัวา่เสอืกระโจนขา้มฟาก
โดยใชโ้ตรกหนินี้  จงึเป็นทีม่าของชือ่หุบเขาเสอืกระโจน บรเิวณนี้น้ําไหลเชีย่วกราก เมื่อปะทะโขดหนิ
จงึเกดิสยีงดงัสนัน่ไปไกลถงึ 10 กโิลเมตร  ... นําท่านออกเดนิทางต่อไปยงั แชงกรีล่า ดนิแดนแห่ง
ความฝนั ทีค่นทัง้โลกตามหาจากหนงัสอื The Lost Horizon ทีเ่ขยีนโดย Mr.James Hilton ซึ่งใน
สงครามโลกครัง้ทีส่อง ไดโ้ดยสารเครื่องบนิและเครื่องบนิลําดงักลา่ว ไดต้กลงสถานทีแ่ห่งหนึ่งที่
สวยงามและสงบสุขเหมอืนกบัความฝนั ทาํใหค้นทัง้โลกออกตามหาและคน้พบทีอ่ําเภอตีช๋งิ เขตจง
เตีย้น บรเิวณตะเขบ็รอยตอ่ของมณฑลยูนนานและทเิบต ห่างจากลีเ่จยีงประมาณ 170 กโิลเมตร เป็นที่
ราบสูง สูงกวา่ระดบัน้ําทะเล 3,000 - 4,000 เมตร เป็นทุ่งหญ้าปา่สนสลบักบัทุง่ดอกไม ้ตลอดเสน้ทาง 
ท่านจะไดส้มัผสัความงามของทศันียภาพสองขา้งทาง ของถนนลอยฟ้า และทวิเขาสลบัซบัซ้อน ปก
คลุมดว้ยหมิะตลอดเสน้ทาง ท่ามกลางเมฆขาว ฟ้าสดใส และอากาศอนับรสิทุธิ ์ … นําท่านชม เจดียจ์้
วนจิง (เจดยีร์ูปทรงระฆงั) ใหท้า่นสกัการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศลิปะทเิบตและหมุนระฆงัเพื่อ
อธษิฐานขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคล 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (4)  
 นําท่านเขา้ทีพ่กั ZHAXIDELE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสาม แชงกรีล่า – หบุเขาพระจนัทรสี์น ้าเงิน – วดัซงจ้านหลิน – ล่ีเจียง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5)  นําท่านไปยงัเชงิเขา เพื่อ
โดย 
สารกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้ไปยงัหุบเขาพระจนัทรส์น้ํีาเงนิ The Valley of  
Blue moon ซึ่งบรเิวณทัง้เขาจะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน ไปทัว่
เชน่กนั เมื่อโดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขาสูงกวา่ระดบัน้ําทะเล
ประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัลานหมิะกวา้งใหญ่สดุสายตา 
ภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงามดัง่ภาพวาด ใหท้่านมเีวลาชืน่ชมทศันยีภาพอนัสวยงาม ตื่นตาของลาน
หมิะ และทวิทศัน์เบือ้งลา่ง ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางลงจากเขา   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
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บ่าย นําท่านชม วดัซงจ้านหลิน สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1679  โดยพระจา้คงัซ ีแห่งราชวงศช์งิ สรา้งเลยีนแบบ
พระราชวงัโปตาลา ของทเิบต และเป็นวดัทเิบตทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลยนูนานมพีระอยู่ประจําวดั
ประมาณ 700 คน บรเิวณโดยรอบมทีีพ่กัสําหรบัพระกวา่ 100 หอ้ง ภายในมพีระพุทธรูปปิดทอง อนั
สวยงาม  .....นําท่านเดนิทางกลบัลีเ่จยีง ตามเสน้ทางเดมิ ล่ีเจียง ตัง้อยู่ในหุบเขาทีท่ศันียภาพอนั
งดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชนเผา่หน่าซี ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทีม่ขีนบธรรมเนยีมและวฒันธรรมน่าสนใจ คอื 
มลีกัษณะทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญ่ และมภีาษาสญัลกัษณ์ หรอื อกัษรภาพ เป็นของตวัเองซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งของเผา่หน่าซ ี นําท่านไปยงัภตัตาคาร  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (7) 
 นําท่านเขา้ทีพ่กั ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี   ล่ีเจียง – ภเูขาหิมะมงักรหยก – ธารน ้าแขง็ (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION  LIJIANG –  
                         อทุยานน ้าหยก  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) นําท่านไปยงั ภเูขาหิมะมงักร

หยกตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้หน็เทอืกเขาหมิะมงักรหยก ภูเขา
ศกัดิส์ทิธิข์องชนเผา่ในลีเ่จยีง ซึ่งยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดของเทอืกเขานี้สูง
จากระดบัน้ําทะเลถงึ 5,596 เมตร และมหีมิะปกคลุมเกอืบตลอดทัง้ปี  
นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าใหญ่ขึน้สู่ จดุชมววิสูงสุดของภูเขาหมิะ
มงักรหยกทีเ่รยีกวา่ สวนธารน ้าแขง็ (Glacier Park) ซึ่งสูงจาก
ระดบัน้ําทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของววิทวิทศัน์ตลอดสอง
ขา้งทาง เพลดิเพลนิกบัการเล่นหมิะ บนเขาหมิะมงักรหยก อสิระกบัการเกบ็ภาพความประทบัใจ  .....
ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางลงจากยอดเขา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  
บ่าย นําท่านชมการแสดงส ี เสยีง อนัยิง่ใหญ่ตระการตา IMPRESSION 

LIJIANG ของผูก้ํากบัชือ่ดงัของโลก จาง อวี ้ โหมว โดยใชทุ้่งหญ้า
ธรรมชาตเิป็นเวทกีลางแจง้ มภูีเขา 
หมิะมงักรหยกเป็นฉากหลงั เพื่อใหน้กัแสดงกวา่ 600 ชวีติ นําเสนอ
และบอกเล่าเรื่องราวชวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรม ชาวเผา่ต่างๆ ของ
เมอืงลีเ่จยีง.....จากนัน้นําท่านชม อทุยานน ้าหยก สถานทีท่่องเทีย่ว
แห่งใหม่ล่าสุดของลีเ่จยีง และเป็นทีแ่สดงถงึวฒันธรรมของชนเผา่ห
น่าซ ีภายในอุทยานประกอบดว้ย ประตูสวรรค ์มรูีปป ัน้ซึ่งแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวา หมายถงึ พ่อ ขา้ง
ซ้ายหมายถงึ แม ่ และน้ําตกมงักร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลัน่กนัเป็น 3 ชัน้  ชัน้แรก ชือ่ มงักรออกถํ้า, ช ัน้
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สอง ชือ่ มงักรเล่นน้ํา และชัน้สามชือ่ มงักรโบยบนิ นอกจากนี้ยงัมตีน้ไมเ้ทวดาอายุกวา่ 500 ปี ซึ่งเป็น
ทีเ่คารพสกัการะของคนในทอ้งถิน่ดว้ย  
ส าหรบัคณะเดินทาง ตัง้แต่วนัท่ี 20-31 ธ.ค. การแสดง IMPRESSION LIJIANG ปิดทําการปรบัปรุง 
จงึเปลีย่นเป็นชมการแสดง LIJIANG LISHUI JINSHA ศลิปะและการแสดงทีถ่่ายทอดเรื่องราว ความ
เป็นอยู่ วฒันธรรม ชนเผา่ต่างๆ ของเมอืงลีเ่จยีง ผา่นผูแ้สดงนบัรอ้ยชวีติ ดนตรพีืน้เมอืงและสมยัใหม่ 
เครื่องแต่งกาย และฉากการแสดงทีส่วยงาม ประกอบเทคนิคแสง ส ีเสยีงชัน้สูง ทําใหผู้ช้มเพลดิเพลนิ
ตลอดการแสดง ..... นําท่านแวะชมหยกชัน้ดขีองเมอืงลีเ่จยีง   

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (10)  
น าท่านเขา้ทีพ่กั ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีห้า เมืองโบราณล่ีเจียง – สระมงักรด า – ฉู่ฉง  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (11) นําชม เมืองโบราณล่ีเจียง 

ชมชวีติความเป็นอยู่แบบโบราณทีย่งัคงหลงเหลอืใหพ้บเหน็ เมอืง
โบราณของชนเผา่หน่าซ ีมปีระวตัยิอ้นหลงัไปถงึราชวงศห์ยวนอายุ
กวา่ 800 ปี และองคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศรบัรองใหเ้มอืงเกา่ลีเ่จยีง
เป็น“เมอืงมรดกโลก” ท่านจะไดช้ม สถาปตัยกรรม,บา้นเรอืน, รา้นคา้ 
,ชมุชน ซึ่งสรา้งอยู่รมิลาํธาร  น้ําในลาํธารเกดิจากการละลายของหมิะ
และไหลลงมาจากเทอืกเขา ใสสะอาดทําใหม้ปีลาจํานวนมากอาศยัอยู่ได ้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
บ่าย นําท่านสู่ สระมงักรด า หรอื “เฮยหลงถนั” เพื่อชมความงดงามของ

อุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงยีบสงบและงดงามดว้ยบงึน้ําใส
สะอาดทีส่ะทอ้นภาพของทวิทศัน์ภูเขาหมิะใหเ้หน็อยา่งชดัเจน และ
เป็นจุดทีท่่านสามารถชมยอดเขาหมิะมงักรหยกไดอ้ย่างงดงามไดเ้วลา
สมควร นําท่านเดนิทางสู่เมอืงฉู่ฉง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (13)  
นําท่านเขา้ทีพ่กั YUNHUA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า   
 

วนัท่ีหก ฉู่ฉง – คนุหมิง – ต าหนักทองจินเต้ียน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (14) น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่เมอืงคุนหมงิ ผา่นชมววิทวิทศัน์สอง

ขา้งทางและบา้นเรอืนของชาวเผา่หยแีละไป๋ ชนเผา่ประจ าเมอืงฉู่ฉงและเมอืงตา้หลี ่ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) เมนูอาหารกวางตุง้ 
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บ่าย น าท่านแวะชมและเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากมุกน ้าจดื เชน่ครมีไข่มกุ ผงไขม่กุ และเครื่องประดบัเชน่
แหวน ต่างห ูก าไล และสรอ้ยอนัสวยงามจากมกุ จากนัน้นําชมความงามของต าหนักทองจินเต้ียน 
สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิเดมิเป็นวดัศาสนาเต๋า  อดตีตําหนกันี้เคยเป็นทีพ่กัของอู๋ซานกุย้  “ ขนุศกึ
ผูข้ายชาต ิ” และนางสนมเฉินหยวน ผูท้ีเ่ป็นคนเปิดประตูเมอืงและเป็นไสศ้กึใหช้าวแมนจูเขา้ยดึนคร
ปกักิง่  ตําหนกัทองเป็นตาํหนกัแห่งเดยีวทีม่ฝีาผนงัและหลงัคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงสมัฤทธิ ์จงึทําให้
ตําหนกัมคีวามสวยเด่นแลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่วา่ “ ตําหนกัทอง ” นําท่านเยีย่มชมและแวะซื้อเปา่ฟู่ห
ลงิ หรอื บวัหมิะ ยาทาแกไ้ฟไหม ้ไฟลวก สนิคา้โอทอ็ปทีรู่จ้กักนัดใีนหมู่คนไทย   

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (16) เมนูสกุีเ้หด็ 
 นําท่านเขา้ทีพ่กั DYNASTY INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีเจด็ คนุหมิง – วดัหยวนทง – กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (17) นําท่านนมสัการสิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัหยวนทง  ไหวรู้ปเจา้แมก่วนอมิ 24 พระหตัถ ์และ
พระพุทธชนิราชจาํลองทีอ่ดตีนายกรฐัมนตร ีฯพณฯ เกรยีงศกัดิ ์ 
ชมะนนัท ์ไดม้อบใหเ้ป็นการเชือ่มสมัพนัธไมตรพีุทธศาสนกิชน
ระหวา่งไทย-จนี  วดัหยวนทงแห่งนี้สรา้งในสมยัราชวงศถ์งัเป็นวดั
หลวงเก่าแก่ประจําเมอืงคุนหมงิ เป็นวดัทีใ่หญ่ที่สุดและมปีระวตัิ
ยาวนานกวา่ 1,200 ปี จากนัน้ นําทกุท่านเยีย่มชมและเลอืกซื้อ ผา้ไหมจนี ซึ่งนยิมนํามาผลติเป็น
อุปกรณ์เครื่องนอน อาทเิชน่ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18)  
หลงัอาหารนําท่านไปยงัสนามบนิ 

15.20 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่TG 613  
16.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

 
************************************************ 

***** ตารางบินไปและกลบัคนุหมิง ในวนั พฤหสับดีและวนัอาทิตย ์จะแวะจอดรบัและส่งผูโ้ดยสารท่ีสนามบิน
เชียงใหม่  TG 612  BKK-KMG  เวลา 09.30 น. -14.05 และ TG 613  KMG-BKK  เวลา 15.20 - 18.10 น *****  
U 
 
รายการทวัรน์ี้มกีารเขา้ชมรา้นสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ รา้นชา หยก ไขมุ่ก นวดฝา่เทา้ ผา้ไหม บวัหมิะ ซึ่งระบุอยู่ใน
โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุท่านทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชม โดยใชเ้วลาแต่ละรา้นประมาณ 45 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  
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ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้  
 
 
U 
อตัราค่าบริการ  (บาทต่อท่าน)  พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2559 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
 

เดก็อายตุัง้แต่ 2-11 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็อายตุัง้แต่ 2-11 
ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกั
เด่ียว
เพ่ิม 

8-14, 18-24, 22-28 พฤศจิกายน 28,900 27,900 26,900 5,000 
29 พฤศจิกายน - 5 ธนัวาคม  29,900 28,900 27,900 5,000 
3 - 9, 5-11, 10 - 16 ธนัวาคม  29,900 28,900 27,900 6,000 
22 - 28 ธนัวาคม  29,900 28,900 27,900 5,000 
27 ธนัวาคม 2559- 2 มกราคม 2560 32,900 31,900 30,900 6,000 
 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-คุนหมงิ -กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย 
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  6  คนื  
3. ค่าอาหาร 18 มือ้ตามรายการ 
4. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
6. ค่าวซ่ีา ปกต ิ4  วนัทําการ 1,500 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
7. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน, ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
8. ค่าประกนัภยัอบุติัเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท  

        *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
U 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ําหนด  
2. ค่าน้ําหนกัเกนิ  20 ก.ก.  
3. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน และคนขบัรถ 10 หยวนต่อวนั ต่อคน (7 วนั x 10 หยวน x 2 วนั = 140 หยวน)  
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             หวัหน้าทวัร ์50 บาทต่อวนัต่อคน (7 วนั x 50 บาท = 350 บาท)  
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืวา่สขีาว รูปภาพสเีท่านัน้ และตอ้งเป็นภาพทีถ่า่ยไม่เกนิ 

6 เดอืน โดยอดัดว้ยกระดาษสําหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 
4. สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอสําเนาหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 

(กรณวีซ่ีาจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. สําหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างด้าว จะตอ้งทาํเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น
การส่งเอกสารยื่นวซ่ีา และ หนงัสอืเดนิทางตา่งดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ
จนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานททีาํงาน ตาํแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ํางาน ญาตทิีต่ดิต่อได้
ในกรณฉุีกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ํางาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิโปรด
รบัทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ( อายุตํ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสําเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อําเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การ
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทาํบตัรหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย์ 

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ํางานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้  หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ดําเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมสําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาติ 

- พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน) 
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- ใบอนุญาตการทํางาน 
- หนงัสอืวา่จา้งในการทาํงาน 
- สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
- กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัทําวซ่ีาใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
- ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
- นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
- นํารูปถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นทําวซ่ีา รูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษสตคิ

เกอร ์
     หรอื รูปทีพ่ริน้ซ์จากคอมพวิเตอร ์

13. ปกตแิลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในคา่ทวัรแ์ลว้ซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วนัทําการ  หากท่านใดยื่นขอวซ่ีา
ล่าชา้ สถานทูตจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีร่งด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,050 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 1,650 
บาทต่อท่าน 

14. กรณวีซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูตไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการดําเนนิการเลม่
ละ  
500 บาท สําหรบัการยืน่ปกต ิและ 750 บาท สาํหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศนูยบ์รกิารยื่นขอวซ่ีาของสถานทูตจนี   

 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)  
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 21 วนั  
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดินทาง 
4. หากจองก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทกุรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณ ี
 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
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หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศเปลีย่น   
         แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั 
         เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนอื 

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ทัง้หมดหรอื
บางส่วน) รวมทัง้เหตสุุดวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยุดงาน การสไตรค ์การล่าชา้ของสายการบนิ 
และปญัหาอนัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 

4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด 
เชน่กนั    หากท่านมไิดท้อ่งเทีย่วตามรายการ หรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ทา่นจะขอคา่บรกิารคนืไม่ได้ 

5. 0Bกรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้
ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนื
เงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสดุวสิยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อน 

6. รายการทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัท่านท่ีเป็นโรคหวัใจ, ความดนั, แพ้ความกดอากาศในท่ีสงูและโรค
ประจ าตวัอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีสงูจากระดบัน ้าทะเล 
1,800 – 4,600 เมตร ซ่ึงอาจมีผลต่อสขุภาพของท่านได้  โปรดพิจารณารายการทวัรใ์ห้เหมาะสมกบั
สขุภาพของท่านก่อนการท าการจอง 

7. ส าหรบัท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูกต็ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
กรณุาแจ้งบริษทัก่อน เพ่ือยืนยนัว่าทวัรค์ณะท่ีท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่าน
ออกบตัรโดยสารโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯ แล้วปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลิก บริษทัฯไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

 
 

 
 


