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SAVE SAVE-MU 
คนุหมงิ-ตา้หล-ีลเีจยีง-แชงกรลีา่ 

5 วนั 4 คนื 
พเิศษ ! แถมโชวจ์างอวโีหมวImpression of Lijiang 

นงักระเชา้ ขนึภูเขาหมิะมงักรหยก (กระเชา้ใหญ)่ 
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วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่กรุป๊ 

18-22 เม.ย. 2562 21,888.- 3,200.- รวม 

9-13 พ.ค. 2562 20,888.- 3,200.- รวม 

23-27 พ.ค. 2562 20,888.- 3,200.- รวม 

7-11 ม.ิย. 2562 20,888.- 3,200.- รวม 

22-26 ม.ิย. 2562 20,888.- 3,200.- รวม 

*ฟรนํีาวนัละ 1 ขวด*ไมม่รีาคาเด็ก*ไมแ่จกกระเป๋า 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้หล ี

05.00 น. พรอ้มกันทีสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน 4 เกาะเช็คอนิ GสายการบนิChina Easternแอร์
ไลน*์* จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต4ู-5 

07.50 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทยีวบนิทMีU 2584 

11.00 น. ถงึสนามบนินครคุนหมงิเมอืงเอกของมณฑลยูนนานตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีมขีนาดใหญ่
เป็นอันดับ 6 จากทังหมด 27 มณฑลครอบคลุมพืนที 15,561 ตารางกิโลเมตรอยู่สูงเหนือ
ระดับนําทะเล 6,200 ฟตุมปีระชากร 33 ลา้นคนมชีนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่คุนหมงิไดช้อืวา่เป็นเมอืงแห่ง
ฤดใูบไมผ้ลมิทีัศนยีภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปีเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวคอืธรรมชาตแิละ
ภมูอิากาศทไีมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปนําทกุท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

12.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตา้หล ีเมอืงตา้หลทีคีนไทยทัวไปรูจั้กในชอื "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู 
เป็นแหลง่ชมุชนสําคัญของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชนชาตสิว่นนอ้ยของจนี ตังอยูบ่นทรีาบสงูยนูนาน-กุย้
โจว บนความสงู 1,890 เมตรจากระดับนําทะเล ห่างจากนครคุนหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดย
รถโคช้ (5 ชวัโมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีGreen East Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทสีอง ตา้หล-ีเมอืงเกา่ตา้หล-ีผา่นชมเจดยีส์ามองค-์หมูบ่า้นสโีจว-จงเตยีน-หบุเขาเสอื
กระโจน-เมอืงโบราณจงเตยีน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดนิเล่นชมเขตเมอืงเกา่ตา้หลทีไีดร้ับการอนุรักษ์ มเีนือท ี6 ตารางกโิลเมตร ถนนหนทางในตัว
เมอืงเกา่ตัดกนัเป็นตารางหมากรกุ มปีระตเูมอืงเกา่งามสงา่ ถนนหนทางปดูว้ยอฐิเขยีว บา้นเรอืนสรา้ง
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จากหนิไข่ห่าน มหีลังคาสเีทาเขม้ มบีรรยากาศทเีรยีบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสนิคา้พนืเมอืง 
เชน่ ผา้บาตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หล ีฯลฯ 

 ชมเมอืงโบราณตา้หล ีนําท่านผ่านชมเจดยีส์ามองค ์ซงึเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงตา้หล ีเจดยี ์3 
องค ์มอีงคป์ระธาน 16 ชนัอยูต่รงกลาง มชีอืเรยีกว่า “เชยีนสวนิถ่า” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมอื
สรา้งอาณาจักรตา้หล ีเมอืประมาณ 1,000 ปี ทผีา่นมา ถกูลมฝนกดักรอ่นเผชญิแผน่ดนิไหวหลายครงั 

 แตก่็มกีารบรูณะเรอืยมา พุทธศาสนาทเีมอืงตา้หลเีจรญิเตบิโตและรุ่งเรอืงสดุ ๆ ในสมัยราชวงศห์ยวน
และราชวงศห์มงิ 

 นําชมหมูบ่า้นสโีจว แวะชมการแสดงพนืเมอืงชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถว้ย การดมืชาสามรส
เดมิทีเป็นวธิกีารตอ้นรับแขกทมีเีกยีรตขิองเจา้ผูค้รองเมอืงตา้หลใีนสมัยโบราณและแพร่หลายไปสู่
ชมุชนจนทกุวันน ี"การดมืชา สามถว้ย สามรส" ซงึก็คอื "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คดิ" "ชาขม" 
เป็นชาย่างจงึมรีสขม "ชาหวาน" ใส่ขงิสด-นําผงึ-เนือวอลนัท จงึออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคดิ" ใส่
เครอืงเทศ รสชาจงึมรีสแปลกชวนคดิ "ชาสามรส" ไมเ่พยีงแต่มปีระวัตอินัยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญา
ชวีติทลีกึซงึไวด้ว้ย ** ชมสนิคา้พนืเมอืง เชน่ ผา้บาตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หลฯีลฯ 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 แลว้เดนิทางสู่เมอืงจงเตยีน ผ่านเขตลเีจียงเขา้สู่ทรีาบสูงเต๋อซงิ ระหว่างทางนําท่านชมโคง้แรก
แม่นําจนิซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทไีหลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลยีวจากใตมุ้่งสู่ทศิเหนือโดยตีโคง้ 180 
องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแมนํ่าอกีสายหนงึกลายเป็นแมนํ่าแยงซเีกยีง 

 นําท่านไปชมหุบผาเสอืกระโจน “ไทเกอร์ลปิ ปิงจอร์จ” ซงึเป็นหุบเขาทลีกึแห่งหนงึในโลก ชม
ทวิทัศนข์องหบุเขา และกระแสนําทไีหลแรงของสายนําแยงซเีกยีง พรอ้มกบัชมววิภเูขาหมิะมังกรหยก
ในดา้นทสีงูทสีดุ แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตยีน ทนีทีอ้งทุง่กวา้งแหง่ทเิบตจะปรากฏแกส่ายตา ทา่นจะได ้
เห็นฝูงจามรหีรอืวัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทเิบต และทนีคีอืเขต “จงเตยีน“ ทอียูใ่น
ความสูง 3,350 เมตร จากระดับนําทะเล เป็นจุดทเีจา้หนา้ทจีนีสันนฐิานว่า คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื 
แชงการลีา่ ทกีลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทเีลอืนหาย” THE LOST HORIZON   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 อสิระเดนิเทยีวในเขตเมอืงเกา่จงเตยีนชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้นเรอืน
กอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซอืของทรีะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครอืงประดับ
ดนิเผาเครอืงเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต  

 พักทHีEAVEN SUNSHINE HOTELเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีาม จงเตยีน-วดัซงจา้นหลงิ-ลเีจยีง-สระมงักรดาํ-เมอืงเกา่ลเีจยีง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

 นําชมวัดซงจา้นหลนิ วัดลามะทมีอีายเุกา่แกก่ว่า 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยูม่ากกว่า 700 รูป 
สรา้งขนึโดยทะไลลามะองคท์ ี5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดิ
แห่งราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซอืมรีูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทนีครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาดมี
การย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจา้นหลินซอืนีถือว่าเป็น
ศนูยก์ลางแหง่พทุธศาสนกิชนในบรเิวณทรีาบสงูทเิบตนันเอง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมของชาว
ทเิบตเพราะทนีคีอืเขตทเิบตนอ้ย  

11.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางกลับเมอืงลเีจยีง(3 ชวัโมง) เมอืงซงึอยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400เมตรจาก
ระดับนําทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเจียงเป็นทตีังถนิฐานของชนเผ่าน่าซซีงึอพยพมาจาก
ทเิบต เผา่น่าซอียูใ่นสงัคมทมีผีูห้ญงิเป็นใหญ ่เลอืกซอืใบชาผเูออ่ร ์สนิคา้ขนึชอืของยนูนาน 
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 นําชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมังกรดํา ทมีทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม 
“เก๋งหนงึเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระนําทสีรา้งขนึในสมัยกลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ที
เรียกอีกชอืหนึงว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคดิถงึสะพานนีจะแบ่งสระมังกรดํา
ออกเป็นสองสว่น ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชนั ชอื “ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทังหมดนถีา้อากาศ
อํานวย นํานงิ ทอ้งฟ้าแจม่ใส ภเูขาหมิะมงักรหยกทัง 13 ยอดทอียูด่า้นหลัง จะทอดเงาสะทอ้นลงบน
สระนํา ถอืวา่เป็นภาพทสีวยทสีดุในลเีจยีง และภาพนยีงัเป็นสญัลักษณ์ของการท่องเทยีวเมอืงลเีจยีง
อกีดว้ย 

18.00 น. ถงึลเีจยีงรับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร(สกุนีอ้งแซลมอน) 

 อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลเีจยีง ทางเดนิปดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ลําธารทไีหลผ่าน
เกอืบทกุหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทกีงิใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ
สายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันทตีลาดสเีหลยีม “ซอืฟางเจยี” ศูนยก์ลางการคา้ขายซอืหาสนิคา้
ของชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทงัหมดนทํีาใหล้เีจยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมอืปีค.ศ.1997   

  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีJIXIANGYUAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี  ลเีจยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก-โชวจ์างอโีหมว-หมูบ่า้นนําหยก-ฉูส่ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

 ยามเชา้ชมลเีจยีงเมอืงเกา่ดายนัทมีปีระวตัมิากวา่800 ปียงัคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 นําทา่นชมภเูขาหมิะมงักรหยก ซงึตังอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิเีลอืงลอื
วา่เป็นสดุยอดความงามแหง่ชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ภเูขาหมิะมังกรหยกมเีทอืกเขาทังหมด 
13 ลกูโดยยอดเขาทสีดุนันถงึ 5,596 เมตร เหนอืระดับนําทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ในขณะททีุ่ง
หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี นังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดลา่ (กระเชา้แบบปิดกันลม-

ความจุ 8 ทนัีง) ขนึชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชมป่าสนดกึดําบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิี
สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทคีวามสงูกว่า 4,500 เมตร นําชมธารนําแข็ง ตนืตาตนืใจกับหมูเ่มฆทบีด
บงัเทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 

 หมายเหตุ ผูเ้ดินทางยอมรับความเสียงและเขา้ใจว่า กรณีกระเชา้ “กอนโดล่า” ขนึภูเขาหิมะ
 มังกรหยกดา้นความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้นึไม่ว่าเนืองจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ัดจะจัดใหท้่านขนึ
กระเชา้ภเูขาหมิะมังกรหยกดา้นทุ่งหญา้เหวนิซานผงิแทน แต่ถา้ปิดทัง 2 แห่ง ทางผูจ้ัดพจิารณาจะ
จัดรายการอนืให ้ถา้จัดไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้แตถ่า้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่กีารคนื
เงนิใดๆ 

ลงจากเขาหมิะมังกรหยกนําท่านเขา้สู่เวทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ทไีดถู้กสรา้งขนึเพอืให ้
ท่านไดช้มการแสดง 1 ชวัโมงอันแสนประทับใจชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผูกํ้ากับชอื
ดัง“จางอวโีหมว”นักแสดง 500 คนมาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผา่พสิจูนว์า่วันนชีาวนากับดาราก็เป็น
คนเดยีวกนัได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  
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  นําชมยสีุย่จา๋ย หรอื หมูบ่า้นนาํหยก ชมศาลตงปา ศาลทเีกยีวสอืหลวั บรรพบรุุษของชาวนา
ซ ีชมหมู่บา้นตงปาในหมู่บา้นนําหยก สรา้งขนึเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัส
วัฒนธรรมนาซ ีนําชมบอ่นําพศุักดสิทิธขิองเผ่านาซ ีซงึไหลมาจากภเูขาหมิะมังกรหยก ในบอ่นําพุยัง
เลยีงปลาหงจูนหลายพันตัว ซงึเป็นปลาหายากราคาสงูจากนันนําทา่นเดนิทางสูฉู่่สง 

 

 

 

 

 

19.00 น. ถงึฉู่สง รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีYUN HUAHOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้ ฉูส่ง-คนุหมงิ-รา้นนวด–รา้นผา้ไหม-เมอืงโบราณกวนตู-้ชอ้ปปิงวอลมารก์ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพีัก 

 แวะรา้น นวดฝ่าเทา้ เลอืกชอืยาสมุนไพรจนีทมีชีอืเสยีง รวมถงึ “บัวหมิะ” ยาทาแกนํ้ารอ้นลวกที
ทา่นรูจ้ักด ี แวะรา้นผา้ไหมสนิคา้ OTOP ของจนี 

13.00 น. ถงึคนุหมงิรับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร*เมนูพเิศษ สกุเีห็ดไกดํ่า 

 แวะชมเขตเมอืงเกา่กวนตู ้ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ห่างจากตัวเมอืงคุนหมงิ 17 กม. มี
พนืท ี1.5 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย 5 ภเูขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจา้บรรพบรุุษ นําท่านไปถ่ายรูป
กับเจดยีโ์บราณ มคีวามสงู 14.5 เมตร สรา้งในปี ค.ศ. 1457 บรูณะใหมเ่มอืปี ค.ศ. 1987 สรา้งจาก
ขา้วเหนยีวและดนิแดงและตัดเป็นกอ้นๆนํามากอ่สรา้งเป็นเจดยี ์มนํีาหนักรวม 1,350 ตัน บรเิวณฐาน
เจดียเ์จาะเป็นชอ่งสทีศิทาง ความกวา้งขนาดรถมา้วงิผ่านไดโ้ดยรอบเจดียเ์ป็นถนนโบราณและมี
รา้นคา้ทสีรา้งใหมเ่ลยีนแบบของเกา่ 

 อสิระชอ้ปปิงท ีวอลมารท์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกของมากมายตามใจชอบ 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร *เมนูพเิศษ เป็ดยา่งกวางตุง้ 

23.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี MU 2583 

00.45 น. (วันถัดไป) ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / 
คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 
ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิและค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวมจ่าย 250 หยวนต่อทรปิ) / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บาง
ทา่นทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
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ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการ
ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไว ้
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีี
ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีี
การขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน
เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสยีหายต่างๆทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้มไ่ด ้
กรณุาแกไ้ขดว้ยการสแกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหม ่และรปูถา่ยตามตัวอยา่ง  

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนัและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบมผีลตา่งของคา่วซีา่เพมิ 700 บาท 

* เงอืนไขคา่บรกิารไมร่วม 
* หมายเหตหุากทางเมอืงจนีประกาศยกเลกิหรอืระงบัวซีา่กรุป๊ไมวา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่วซีา่เดยีวเพมิทา่นละ 700 บาท
พรอ้มเอกสารในการยนืวซีา่จนีแบบเดยีวผา่นศนูยบ์รกิาร 

 ราคารวม * คา่ตัวเครอืงบนิ + รวมภาษีสนามบนิไทย+จนี (CN TAX) / คา่วซีา่กรุ๊ป  
ราคาไมร่วม ค่าทปิกระเป๋าขนึ-ลง, ค่าบรกิารยังไม่รวมค่าทปิไกด์ทอ้งถนิและค่าทปิคนขับรถทอ้งถนิและค่าทปิ
หัวหนา้ทัวรร์วม 250 หยวน / ทา่นตลอดทรปิ / ราคาไมร่วมคา่วซีา่เดยีว 
หมายเหต ุ
1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
2. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิทา่นใดที
ตอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง 
4. ผูเ้ดนิทางเขา้ใจและรับทราบความเสยีงวา่ รายการทอ่งเทยีวในเสน้ทางน ีจะขนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศหากมอีปุสรรคทํ์าใหก้าร
เดนิทางลา่ชา้ และ/หรอืท่องเทยีวไม่ได ้เชน่ เทยีวบนิยกเลกิ เทยีวบนิลา่ชา้ อากาศไม่เออือํานวยในการท่องเทยีวหรือในกรณี
อนืๆ บริษัทฯ รับผดิชอบเพียงคนืค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใหเ้ท่านัน หากบัตรไดถู้กใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไม่มีการคนื
คา่บรกิารใดๆ 
โปรดทราบ  
1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนีคอืบวัหมิะหยก ชา นวดฝ่าเทา้ผา้ไหมจําเป็นตอ้งบรรจใุนรายการเพราะมผีลกับราคา
ทัวรจ์งึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชมซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็น
หลกั 
2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่สําหรับทา่นใดทแียกไม่ตามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวนัโดยไมม่กีารตกลงเรอืงการเก็บ
คา่ใชจ้่ายทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากทา่นทนัทเีป็นจํานวน
เงนิ 400 หยวน / คน / วนั 


