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*ฟรนี ำ้วนัละ 1 ขวด*ไมม่รีำคำเด็ก*ไมแ่จกกระเป๋ำ 

SAVE SAVE-MU 

คนุหมงิ-ตำ้หลี-่ลีเ่จยีง-แชงกรลีำ่ 
5 วนั 4 คนื 

พเิศษ ! แถมโชวจ์ำงอวีโ้หมวImpression of Lijiang 
น ัง่กระเชำ้ ข ึน้ภเูขำหมิะมงักรหยก (กระเชำ้ใหญ)่ 
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วนัเดนิทำง รำคำ 

*รำคำเด็กเทำ่ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่วจำ่ยเพิม่ วซีำ่หนำ้ดำ่น 

27-31 ก.ค. 62 20,888.- 4,000.- รวม 

7-11 ส.ค. 62 20,888.- 4,000.- รวม 

24-28 ส.ค. 62 20,888.- 4,000.- รวม 

6 – 10 ก.ย. 62 20,888.- 4,000.- รวม 

14-18 ก.ย. 62 20,888.- 4,000.- รวม 

13-17 ต.ค. 62 22,888.- 4,500.- รวม 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตำ้หลี ่

05.00น. พรอ้มกันที่สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเช็คอนิ GสายการบนิChina Easternแอร์

ไลน*์* จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ีป่ระต4ู-5 

07.50 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิทีM่U 2584 

11.00 น. ถงึสนามบนินครคุนหมงิเมอืงเอกของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีมขีนาดใหญ่

เป็นอนัดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑลครอบคลมุพืน้ที ่15,561 ตารางกโิลเมตรอยูส่งูเหนอืระดับน ้าทะเล 

6,200 ฟตุมปีระชากร 33 ลา้นคนมชีนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่าคุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลมิี

ทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเที่ยวคอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศที่

ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปน าทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

12.00 น.  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

 แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตำ้หลี ่เมอืงตา้หลีท่ีค่นไทยทั่วไปรูจั้กในชือ่ "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู 
เป็นแหล่งชมุชนส าคัญของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชนชาตสิว่นนอ้ยของจนี ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน-กุย้
โจว บนความสงู 1,890 เมตรจากระดับน ้าทะเล ห่างจากนครคุนหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดย
รถโคช้ (5 ชัว่โมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พักที ่Green East Hotelหรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่อง ตำ้หลี-่เมอืงเกำ่ตำ้หลี-่ผำ่นชมเจดยีส์ำมองค-์หมูบ่ำ้นสีโ่จว-จงเตีย้น-หบุเขำเสอื

กระโจน-เมอืงโบรำณจงเตีย้น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิเล่นชมเขตเมอืงเกำ่ตา้หลีท่ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ มเีนื้อที ่6 ตารางกโิลเมตร ถนนหนทางในตัว

เมอืงเกา่ตัดกนัเป็นตารางหมากรุก มปีระตูเมอืงเกา่งามสงา่ ถนนหนทางปดูว้ยอฐิเขยีว บา้นเรอืนสรา้ง

จากหนิไข่ห่าน มหีลังคาสเีทาเขม้ มบีรรยากาศทีเ่รยีบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสนิคา้พืน้เมอืง 

เชน่ ผา้บาตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หลี ่ฯลฯ 

  ชมเมอืงโบราณตา้หลี ่น าทา่นผา่นชมเจดยีส์ำมองค ์ซ ึง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่เมอืงตา้หลี ่เจดยี ์3 
  องค ์มอีงคป์ระธาน 16 ชัน้อยูต่รงกลาง มชีือ่เรยีกวา่ “เชยีนสวนิถา่” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมือ่ 
 สรา้งอาณาจักรตา้หลี ่เมือ่ประมาณ 1,000 ปี ทีผ่า่นมา ถกูลมฝนกดักรอ่นเผชญิแผน่ดนิไหวหลายครัง้ 
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 แต่ก็มกีารบรูณะเรือ่ยมา พุทธศาสนาทีเ่มอืงตา้หลีเ่จรญิเตบิโตและรุ่งเรอืงสดุ ๆ ในสมัยราชวงศห์ยวน
และราชวงศห์มงิ 

 น าชมหมูบ่า้นสีโ่จว แวะชมการแสดงพืน้เมอืงชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถว้ย การดืม่ชาสามรส

เดมิทีเป็นวธิกีารตอ้นรับแขกทีม่เีกยีรตขิองเจา้ผูค้รองเมอืงตา้หลีใ่นสมัยโบราณและแพร่หลายไปสู่

ชมุชนจนทกุวันนี ้"การดืม่ชา สามถว้ย สามรส" ซึง่ก็คอื "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คดิ" "ชาขม" 

เป็นชาย่างจงึมรีสขม "ชาหวาน" ใส่ขงิสด-น ้าผึง้-เนื้อวอลนัท จงึออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคดิ" ใส่

เครือ่งเทศ รสชาจงึมรีสแปลกชวนคดิ "ชาสามรส" ไม่เพยีงแต่มปีระวัตอิันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญา

ชวีติทีล่กึซึง้ไวด้ว้ย ** ชมสนิคา้พืน้เมอืง เชน่ ผา้บาตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หลีฯ่ลฯ 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 แลว้เดนิทางสู่เมอืงจงเตีย้น ผ่านเขตลีเ่จยีงเขา้สู่ทีร่าบสูงเต๋อซิง่ ระหว่างทางน าท่านชมโคง้แรก

แม่น ้าจนิซาเจียง (แยงซเีกยีง) ที่ไหลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลี้ยวจากใตมุ้่งสู่ทศิเหนือโดยตโีคง้ 180 

องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

 น าท่านไปชมหุบผาเสอืกระโจน “ไทเกอร์ลปิ ป้ิงจอร์จ” ซึง่เป็นหุบเขาที่ลกึแห่งหนึ่งในโลก ชม

ทวิทัศนข์องหบุเขา และกระแสน ้าทีไ่หลแรงของสายน ้าแยงซเีกยีง พรอ้มกบัชมววิภเูขาหมิะมงักรหยก

ในดา้นทีส่งูทีส่ดุ แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตีย้น ทีน่ีท่อ้งทุง่กวา้งแหง่ทเิบตจะปรากฏแกส่ายตา ทา่นจะได ้

เห็นฝูงจามรหีรอืวัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทเิบต และทีน่ี่คอืเขต “จงเตีย้น“ ทีอ่ยูใ่น

ความสูง 3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจุดทีเ่จา้หนา้ทีจ่นีสันนฐิานว่า คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื 

แชงการลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย” THE LOST HORIZON   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 อสิระเดนิเทีย่วในเขตเมอืงเกา่จงเตีย้นชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้นเรอืน

กอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่งประดับ

ดนิเผาเครือ่งเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต  

 พักที ่HEAVEN SUNSHINE HOTELเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีส่ำม จงเตีย้น-วดัซงจำ้นหลงิ-ลีเ่จยีง-สระมงักรด ำ-เมอืงเกำ่ลีเ่จยีง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าชมวัดซงจา้นหลนิ วัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่ว่า 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยูม่ากกว่า 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดิ

แห่งราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซือ่มรีูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีน่ครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาดมี

การย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจา้นหลินซื่อนี้ถือว่าเป็น

ศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมของชาว

ทเิบตเพราะทีน่ีค่อืเขตทเิบตนอ้ย  

11.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางกลับเมอืงลีเ่จยีง(3 ชัว่โมง) เมอืงซึง่อยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตัง้ถิน่ฐานของชนเผ่าน่าซซี ึง่อพยพมาจาก

ทเิบต เผา่น่าซอียูใ่นสงัคมทีม่ผีูห้ญงิเป็นใหญ ่เลอืกซือ้ใบชาผเูออ่ร ์สนิคา้ขึน้ชือ่ของยนูนาน 

 น าชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมังกรด า ทีม่ทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม 

“เกง๋หนึง่เหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระน ้าทีส่รา้งขึน้ในสมยักลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทีเ่รยีก

อกีชือ่หนึง่ว่าสะพานเข็มขัดหยก หรอื สะพานแห่งความคดิถงึสะพานนี้จะแบ่งสระมังกรด าออกเป็น

สองสว่น ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชัน้ ชือ่ “ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทัง้หมดนี้ถา้อากาศอ านวย น ้า

นิง่ ทอ้งฟ้าแจ่มใส ภเูขาหมิะมังกรหยกทัง้ 13 ยอดทีอ่ยูด่า้นหลัง จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระน ้า ถอื

วา่เป็นภาพทีส่วยทีส่ดุในลีเ่จยีง และภาพนีย้งัเป็นสญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วเมอืงลีเ่จยีงอกีดว้ย 

18.00 น. ถงึลีเ่จยีงรับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร(สกุีน้อ้งแซลมอน) 
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 อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลีเ่จยีง ทางเดนิปดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ล าธารทีไ่หลผ่าน

เกอืบทุกหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ

สายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศูนยก์ลางการคา้ขายซือ้หาสนิคา้

ของชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทัง้หมดนีท้ าใหล้ีเ่จยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 

โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมือ่ปีค.ศ.1997   

  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่JIXIANGYUAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่  ลีเ่จยีง-ภเูขำหมิะมงักรหยก-โชวจ์ำงอีโ้หมว-หมูบ่ำ้นน ำ้หยก-ฉูส่ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 ยามเชา้ชมลีเ่จยีงเมอืงเกา่ดายนัทีม่ปีระวตัมิากวา่800 ปียงัคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 น าทา่นชมภเูขำหมิะมงักรหยก ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิีเ่ลือ่งลือ่

ว่าเป็นสดุยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ภเูขาหมิะมังกรหยกมเีทอืกเขาทัง้หมด 

13 ลกูโดยยอดเขาทีส่ดุนัน้ถงึ 5,596 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ในขณะทีทุ่่ง

หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี น่ังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดลา่ (กระเชา้แบบปิดกนัลม-

ความจุ 8 ทีน่ั่ง) ขึน้ชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชมป่าสนดกึด าบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิี่

สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทีค่วามสงูกวา่ 4,500 เมตร น าชมธารน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจกับหมูเ่มฆทีบ่ด

บงัเทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 

 หมำยเหตุ ผูเ้ดินทางยอมรับความเสี่ยงและเขา้ใจว่า กรณีกระเชา้ “กอนโดล่า” ขึน้ภูเขาหิมะ

 มังกรหยกดา้นความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้ึน้ไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ัดจะจัดใหท้่านขึน้

กระเชา้ภเูขาหมิะมงักรหยกดา้นทุง่หญา้เหวนิซานผงิแทน แตถ่า้ปิดทัง้ 2 แหง่ ทางผูจ้ัดพจิารณาจะจดั

รายการอืน่ให ้ถา้จัดไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้แตถ่า้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่กีารคนืเงนิ

ใดๆ 

ลงจากเขาหมิะมังกรหยกน าท่านเขา้สู่เวทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ทีไ่ดถู้กสรา้งขึน้เพือ่ให ้

ทา่นไดช้มการแสดง 1 ชัว่โมงอนัแสนประทับใจชดุIMPRESSION of LIJIANG ของผูก้ ากบัชือ่ดงั

“จางอวีโ้หมว”นักแสดง 500 คนมาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผา่พสิจูนว์า่วันนีช้าวนากบัดาราก็เป็นคน

เดยีวกนัได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   
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  น ำชมยีสุ่ย่จำ๋ย หรอื หมูบ่ำ้นน ำ้หยก ชมศำลตงปำ ศำลทีเ่ก ีย่วสอืหลวั บรรพบรุุษของชาวนา

ซี ชมหมู่บา้นตงปาในหมู่บา้นน ้ าหยก สรา้งขึน้เลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัส

วัฒนธรรมนาซ ีน าชมบอ่น ้าพศุักดิส์ทิธิข์องเผา่นาซ ีซึง่ไหลมาจากภเูขาหมิะมงักรหยก ในบอ่น ้าพยุงั 

 เลีย้งปลาหงจนูหลายพันตัว ซึง่เป็นปลาหายากราคาสงู   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูฉู่่สง 

19.00 น. ถงึฉู่สง รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่YUN HUAHOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ำ้ ฉูส่ง-คนุหมงิ-รำ้นนวด–รำ้นผำ้ไหม-ถนนคนเดนิหนำนผงิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 แวะรา้น นวดฝ่าเทา้ เลอืกชือ่ยาสมุนไพรจนีทีม่ชี ือ่เสยีง รวมถงึ “บัวหมิะ” ยาทาแกน้ ้ารอ้นลวกที่
ทา่นรูจ้ักด ี แวะรา้นผา้ไหมสนิคา้ OTOP ของจนี 

12.00 น. ถงึคนุหมงิรับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร*เมนูพเิศษ สกุีเ้ห็ดไกด่ า 

 น าท่านไปชอ้ปป้ิงทีถ่นนหนำนผงิถนนคนเดนิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจอยูใ่จกลางเมอืงยาวหลายกโิลเมตร 

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสมัยใหม ่ศูนยร์วมรา้นอาหาร แบรนดเ์นม รา้นกาแฟ โรงภาพยนตร ์นอกจากนัน้ยัง

สามารถเดนิเล่นถ่ายภาพสวยๆ จากตกึอาคารแบบสมัยเกา่ ซุม้ประตูโบราณทีค่งความเป็นวัฒนธรรม

จนีอยู ่

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร *เมนูพเิศษ เป็ดยา่งกวางตุง้ 

23.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ MU 2583 

00.45 น. (วันถัดไป) ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรำนีร้วม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่

บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ช ิน้

ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20กก. / คา่วซีา่จนี (หนา้ดา่น 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คำ่บรกิำรไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกด์

ทอ้งถิน่และค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย(รวมจ่าย 250 หยวนต่อทรปิ) / ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสารออกนอก

ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทีส่ถานฑูตจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บาง

ทา่นทีส่ถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมำยเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่

ทีร่ะบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบตัรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทีบ่รษัิททัวร์
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ตอ้งจ่ายจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บัตรผ่านประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วบางรายการ

ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตุไว ้

ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ี

ผูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน, ในกรณีผูร้่วมคณะครบ 10 ท่านบรษัิทฯออกทัวรโ์ดยไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ปดูแลคณะ, ผูร้่วม

คณะครบ 15 ท่านมหีัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางไปดแูลคณะ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ำรองทีน่ ัง่  มดัจ า10,000 บำทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน

เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ

เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ควำมรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสยีหายต่างๆทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย

การถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ทำงบรษิทัฯถอืวำ่ 

ทำ่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 กองตรวจคนเขำ้เมอืงดำ่นคนุหมงิไดป้ระกำศเปลีย่นแปลงเรือ่งวซี่ำกรุป๊ เป็นวซี่ำ
หนำ้ดำ่น 

เอกสำรวซีำ่วซีำ่หนำ้ดำ่น (อำจมกีำรเปลีย่นแปลง) 

ส าเนาหนังสือเดินทางหนา้ที่มีรูปทั ้งดา้นซา้ยและ
ดา้นขวาอย่างชัดเจนถา้ถ่ายไม่ชัด-มืด-ด า-ซีดขาว
เกนิไปอาจใชไ้ม่ไดก้รุณาแกไ้ขดว้ยการสแกน (SCAN) 
หนา้หนังสอืเดนิทางใหม ่และรปูถา่ยตามตัวอยา่ง 

***ส ำคญัมำก กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง 

(PASSPORT) และรปูถา่ย 1 รปู **ตามเงือ่นไขวซีา่

จนี น ามาในวนัเดนิทางดว้ย*** 

ทางบรษัิท ไมส่ามารถรับผดิชอบ ในกรณีทีท่า่นลมื

น ำมำ หรอื น ำมำผดิเลม่ 

เอกสำรวีซ่ำ 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวัน
เดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

  2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง
ส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

  3.รูปถ่ายพื้นหลังขาว ขนาด 1.5*2 
นิ้ว 2 ใบ,ตอ้งเห็นใบหู,ตอ้งเปิดหนา้ผาก,ตอ้งไม่ใส่เครื่องประดับใดๆทั ้งสิ้น ** รูปถ่ายถ่ายมาไม่เกิน 6 
เดือน ** อัดภาพดว้ยกระดาษปรกติ 

หมำยเหต ุการยืน่วซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรห์รอืวซีา่หนา้ด่าน สามารถยืน่ไดท้ีห่ลายหน่วยงานในประเทศจนีซึง่กฎเกณฑ์

การยืน่ค่าธรรมเนียมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางประการ
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โดยไม่ทราบล่วงหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชัน้ชดิจงึแจง้มาเพือ่ทราบมผีลต่างของค่าวซี่าเพิม่ 

900 บาท 

* เง ือ่นไขคำ่บรกิำรไมร่วม 

* หมายเหตหุากทางเมอืงจนีประกาศยกเลกิหรอืระงับวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่หนา้ดา่น ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่วซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 900บาทพรอ้ม

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีแบบเดีย่วผา่นศนูยบ์รกิาร 

 

 รำคำรวม* คา่ตั๋วเครือ่งบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่กรุ๊ป  
รำคำไมร่วมคา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลง, คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิคนขับรถทอ้งถิน่และคา่
ทปิหัวหนา้ทัวรร์วม 250 หยวน / ทา่นตลอดทรปิ / ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดีย่ว 
หมำยเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบใน
เวลากระชัน้ชดิทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่
กอ่นทกุครัง้ 
4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสีย่งวา่ รายการท่องเทีย่วในเสน้ทางนี้ จะขึน้อยูก่ับสภาพภูมอิากาศ
หากมีอุปสรรค์ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได ้เช่น เที่ยวบนิยกเลกิ เที่ยวบนิล่าชา้ 
อากาศไม่เอือ้อ านวยในการท่องเทีย่วหรอืในกรณีอืน่ๆ บรษัิทฯ รับผดิชอบเพยีงคนืค่าบัตรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วใหเ้ทา่นัน้ หากบัตรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 
โปรดทรำบ  
1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงของจนีคอืบัวหมิะหยก ชา นวดฝ่าเทา้ผา้ไหมจ าเป็นตอ้งบรรจใุนรายการ
เพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชมซือ้
หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 
2.ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ส าหรับทา่นใดทีแ่ยกไมต่ามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวนัโดยไมม่ี
การตกลงเรือ่งการเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทีเ่รยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นทันทเีป็นจ านวนเงนิ400 หยวน / คน / วนั 

 

 

 


