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NT598
ทวัรจ์นี คนุหมงิ ตา้หล ีลเีจยีง แชงกรลีา่ ภเูขาหมิะ 6 วัน 5 คนื (8L)
ทัวรค์นุหมงิ , 6 วัน 5 คนื ,

Tong Xin Tang  , Hang Li Hotel  , Yu Hua Hotel  , Feng Huang Yang Sheng Hotel  , Grace Hotel

วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้- เมอืงตา้หล ี- เมอืงโบราณตา้หล ี- เจดยีส์ามองค์
เมอืงจงเตยีน (แชงกรลีา่) - โคง้แรกแมน่้าํแยงซเีกยีง - ชอ่งแคบเสอืกระโจน - เมอืงโบราณแชงกรลีา่
หบุเขาพระจนัทรส์นี ้าํเงนิ - วดัลามะซงจา้นหลนิ - เมอืงลเีจยีง - สระมงักรดํา - เมอืงโบราณลเีจยีง
อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก - อุทยานน้าํหยก - เมอืงฉูส่ง - รา้นบวัหมิะ - ประตูมา้ทองไก่หยก 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่

18.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ LUCKY AIR
โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและชว่ยทา่นจัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทเีรียบรอ้ย

20.55 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิ Lucky Air เทยีวบนิท ี8L802



00.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฉิางสุย่ เมอืงคนุหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมณฑลยูนนาน ไดส้มญานามวา่
“นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทจีนีเร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง กรุณาปรับเวลาของทา่น เพอืใหต้รงตามเวลานัดหมาย)

จากนันนําทา่นเขา้สู ่โรงแรมทพีกั

ทพีกั
Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ (เมอืงคนุหมงิ)

วนัท ี2
วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้- เมอืงตา้หล ี- เมอืงโบราณตา้หล ี- ผา่นชมเจดยีส์ามองค์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuantong Temple)  วัดแหง่นีเป็นวัดทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุในเมอืงคนุหมงิ
สรา้งมาตังแตส่มัยราชวงศถั์งมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี แตก่ารสรา้งวัดแหง่นีดแูลว้จะแปลกตากวา่วัดอนืๆในจนี
เพราะปกตแิลว้การสรา้งวัดของจนีสว่นมากจะตอ้งสรา้งอยู่บนภเูขา แตวั่ดหยวนทงสรา้งวัดต่าํกวา่ภเูขา โดยวหิารจะอยู่ต่าํทสีดุ
เนืองจากวัดแหง่นีไม่ไดส้รา้งขนึเพอืเป็นวัดโดยตรง แตเ่คยเป็นศาลเจา้แม่กวนอมิมากอ่น
วัดหยวนทงทเีราเห็นอยู่นีเป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศช์งิ เนืองจากวัดนีไดถู้กทําลายในสมัยราชวงศห์มงิ และไดรั้บการบรูณะโดยอู๋ซานกุย้
ในสมัยทอีู๋ซานกุย้มาปกครองทคีนุหมงิ วัดหยวนทง เป็นวัดทผีสมผสานทังวัดไทย พม่า และธเิบต วัดแหง่นีเป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาถงึ 3
นกิาย สรา้งมาตังแตส่มัยราชวงศถั์งมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient City) เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทไีดรั้บการฟืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่ชอ้ปปิง
เสอืผา้ อาหารพนืเมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ชีาวจนีในคนุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเลน่ พักผอ่นหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ
ทสีรา้งขนึมาเพอืเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้ขายของแบบจนีในสมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงค ์สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต
และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทตัีงของวัดลามะ หรือวัดธเิบต
เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิทมีหีลากหลาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง เดนิเลน่ตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี
ในมณฑลยูนนานตังอยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไหก่ับภเูขาฉางซานทรีะดับ 1,975 เมตร

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงโบราณตา้หล ี(Ancient Town of Dali)  สมัผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของ เมอืงไทเ่หอ
อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1000 ปี มกํีาแพงเมอืงทสีวยงาม บนกําแพงยังมหีอซงึมี
ป้ายหนิแกะสลักคําวา่ "ตา้หล"ี หากทา่นมาถงึจดุนี เสมอืนวา่ ทา่นไดม้าถงึอาณาจักรน่านเจา้แลว้
ภายในเมอืงโบราณยังมสีนิคา้พนืเมอืงใหท้า่นไดซ้อืหา เพอืเป็นของฝากไดอ้ย่างจใุจ

ผา่นชม ดา่นเจดยีส์ามองค ์อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตา้หลทีโีดดเดน่งดงามอยู่ รมิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
Tong Xin Tang ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ (เมอืงตา้หล)ี

วนัท ี3
เมอืงจงเตยีน (แชงกรลีา่) - ระหวา่งทางชมโคง้แรกแมน่้าํแยงซเีกยีง - ช่องแคบเสอืกระโจน - เมอืงโบราณแชงกรลีา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเตยีน (แชงกรลีา่) ซงึอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซงึมพีรมแดนตดิกับอาณาเขตหนาซี



ของเมอืงลเีจยีง และอาณาจักรหยี ของเมอืงหนงิหลาง สถานทแีหง่นีจงึไดช้อืวา่ “ดนิแดนแหง่ความฝนั”

ระหวา่งทาง นําทา่นแวะชม โคง้แรกแมน่้าํแยงซเีกยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เกดิจากแม่น ้าํแยงซทีไีหลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต
ซงึเป็นทรีาบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรกแม่น ้าํแยงซ”ี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่หูเ่ทยีวเสยี หรือ ช่องแคบเสอืกระโจน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นร่องน ้าํเชยีวในหบุเขาทมีคีวามยาวตอ่เนืองกันถงึ
25 กม. มแีกง่อันตรายถงึ 18 แหง่ จงึไม่มใีครกลา้ลอ่งแกง่ในแถบนี จดุแคบทสีดุวัดได ้30 เมตร และเป็นชอ่งแคบทลีกึทสีดุในโลก คอืประมาณ
3,900 เมตร ตามตํานานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบเสอืนีสามารถกระโดดขา้มไปยังฝังตรงขา้มได ้จงึเป็นทมีาของ "ช่องแคบเสอืกระโจน"

จากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.)
เป็นศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซงึเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพนืเมอืงและรา้นขายสนิคา้ทรีะลกึมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
Grace Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ (เมอืงแชงกรีลา่)

วนัท ี4
หบุเขาพระจนัทรส์นี้าํเงนิ (รวมกระเชา้) - วดัลามะซงจา้นหลนิ (รวมรถแบตเตอร)ี - เมอืงลเีจยีง - สระมงักรดํา - เมอืงโบราณลเีจยีง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลนิ (Ganden Sumtseling Monastery) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี
วัดซงจา้นหลนิเป็นวัดลามะทใีหญ่ทสีดุของมณฑล ยูนานทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ตังอยู่บรเิวณเชงิเขาฝอปิง อยู่หา่งจากตัวเมอืงแชการีลา่
5 กโิลเมตร ถูกสรา้งขนึในปีค.ศ.1679 เป็นวัดลามะทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยู่กวา่ 700 รูป
องคด์าไลลามะทหีา้ของทเิบตเป็นผูเ้ลอืกสรรสถานทสีรา้งวัดแหง่นีหลังกราบทลูจักรพรรด ิคังซแีหง่ราชวงศ ์ชงิ และจักรพรรดิ
คังซไีดพ้ระราชทานนามวา่ กุยฮวา่ซอื

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เชงิเขา เพอืโดยสาร กระเชา้ไฟฟ้า ขนึไปยัง หบุเขาพระจนัทรส์นี้าํเงนิ (The Valley of Blue Moon)
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) ซงึบรเิวณทังเขาปกคลมุดว้ยตน้กหุลาบพันปี ซงึจะออกดอกหลากสสีนั ทังขาว ชมพ ูชมพเูขม้
ใหท้กุทา่นไดช้นืชมความงาม เดอืนพฤษภาคม - สงิหาคม บรเิวณตอนกลางของหบุเขาทา่นจะไดพ้บกับความงามของทุง่หญา้ ป่าสน
ทะเลสาบเล็ก  ๆและฝงูจามรี ทอีอกหาอาหารและเล็มหญา้ เดอืนกันยายน - เมษายน หบุเขานีจะถูกปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนไปทัวเชน่กัน
เมอืโดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขา ซงึสงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 4,000 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัสลานหมิะกวา้งใหญ่สดุสายตา
ภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงามดังภาพวาด ใหท้า่นชนืชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตนืตาของลานหมิะและทวิทัศนเ์บอืงลา่ง

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ สกุปีลาแซลมอน

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเีจยีง (Lijiang) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี
จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองคก์ารยูเนสโก พนืทแีหง่นีมปีระวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานหลายรอ้ยปี
และเป็นทตัีงถนิฐานของชนเผา่หน่าซ ี(Naxi) ทอีพยพมาจากทเิบต

นําทา่นชม สระมงักรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ เฮยหลงถนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี
อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันวา่ สวนยูว้ฉวน ตังอยู่ในตัวเมอืงลเีจยีง หา่งจากตัวเมอืงเกา่ลเีจยีงไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร
เเละทางยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย โดยสระน ้าํมังกรนีสรา้งขนึสมัยราชวงศช์งิ (เเมนจ)ู จดุเดน่ของทนีีคอื
ความใสของน ้าํทใีสราวกับมรกต สระน ้าํมังกรดํา เเหง่นีมเีรืองเลา่ขานตอ่ตอ่กันมาวา่ ในอดตีมคีนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใตน้ ้าํบา้ง
ผดุขนึมาจากสระน ้าํบา้ง
บรรยากาศภายในสวนนันเงยีบสงบและงดงามดว้ยบงึน ้าํใสสะอาดสะทอ้นภาพทวิทัศนข์องเทอืกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่างชดัเจน
วา่กันวา่ทวิทัศนข์องเทอืกเขาหมิะมังกรหยกทมีองจากบรเิวณ สระมังกรดําเป็นหนงึในทวิทัศนท์งีดงามทสีดุของจนี



นําทา่นชม เมอืงโบราณลเีจยีง (Ancient Town of Lijiang)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงเกา่กวา่ 800 ปี ทมีสีถาปัตยกรรม
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอนื  ๆของจนี เนืองจากเป็นเมอืงทเีป็นทตัีงรกรากของชาวหน่าซ ีหรือนาซี
มาตังแตส่มัยโบราณ เมอืงนียังไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย
และเมอืงโบราณลเีจยีงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมทีางเดนิทปีดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ
ลําธารทไีหลผา่นเกอืบทกุหลังคาเรือน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทกีงิใบลูไ่หวไปตามสายลม
ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันท ีตลาดสเีหลยีม “ซอืฟางเจยี” ศนูยก์ลางการซอืขายสนิคา้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร

ทพีกั
Feng Huang Yang Sheng Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ (เมอืงลเีจยีง)

วนัท ี5
อทุยานภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ไป-กลบั) - อทุยานน้าํหยก - เมอืงฉู่สง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่อทุยานภเูขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรือ อวหีลงเซยีซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)
ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลเีจยีง เป็นภเูขาสงูทตัีงตระหงา่น ซงึมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดทังปี
ทวิเขาแหง่นีประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มตา่ง  ๆทังหบุหว้ย ธารน ้าํ แนวผา และทุง่หญา้น่าซ ีทวิเขาแหง่นีเมอืมองจากระยะไกล
จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลอืย สขีาวของหมิะทปีกคลมุอยู่นันดรูาวกับหยกขาว ทตัีดกับสนี ้าํเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า
ทวิเขาแหง่นีจงึไดช้อืวา่ ภเูขาหมิะมังกรหยก นักทอ่งเทยีวสามารถนังกระเชา้ไฟฟ้า ขนึสูจ่ดุชมววิบนยอดเขาทคีวามสงูกวา่ 3,356 เมตร
และสงูกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 4,506 เมตร เพอืชมววิทวิทัศนแ์ละธรรมชาตบินจดุทสีวยงามทสีดุ ตลอดสองขา้งทางทขีนึยอดเขา
ชนืชมและดมืด่าํกับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิอกีทังภเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นี ยังเป็นทมีาของตํานาน ชนเผา่น่าซี
ทอีาศัยอยู่ในเขตทรีาบแถบนีมานานนับพันปี ทวิเขาแหง่นีมพัีมธุพ์ชืปกคลมุอย่างหนาแน่น ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมป่้าจะผลบิานมสีสีนัตระการตา
ผูค้นจะพากันตอ้นสตัวเ์ลยีง พวก แพะ แกะ และจามรีเพอือกมากนิหญา้ (ราคาทัวรร์วมกระเชา้ไป-กลับแลว้)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นสู ่อทุยานน้าํหยก (Jade Water Village) หรือ หมูบ่า้นน้าํหยก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ตังอยู่บรเิวณเชงิเขาหมิะมังกรหยก
ดา้นทศิเหนือของเมอืงลเีจยีงหา่งจากตัวเมอืงลเีจยีง 15 กโิลเมตร เป็นหมู่บา้นพนืเมอืงเล็ก  ๆทา่มกลางทวิทัศนส์วยงามตามหลัก ฮวงจุย้
(ดา้นหนา้มนี ้าํ ดา้นหลังมภีเูขา) น ้าํทนีีจะเป็นน ้าํใสทมีสีเีขยีวคลา้ยหยก จนเป็นทมีาของหมู่บา้นน ้าํหยก
น ้าํทไีหลมาทหีมู่บา้นนันมทีกํีาเนดิมาจากน ้าํผบุนภเูขาใตต้น้ไมยั้กษ์อายุกวา่พันปี สองตน้
ปัจจบัุนหมู่บา้นน ้าํหยกไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวระดับ 4 A ของจนี

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงฉู่สง (Chuxiong) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมอืงหลักของเขตปกครองตนเองชนชาตหิยี
เดมิเมอืงฉู่สงมชีอืเสยีงในการผลติผา้ไหม และบหุรี การเดนิทางสูเ่มอืงนีใชเ้วลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชวัโมง ระยะทางจากคนุหมงิไปเมอืงฉู่สง
164 กโิลเมตร และ จากเมอืงฉู่สงไปเมอืงตา้ล ี260 กโิลเมตร ซงึเมอืงฉู่สงเป็นเมอืงทางผา่นจากคนุหมงิ ไปยังเมอืงตา้ล ีเมอืงลเีจยีง
และแชงกรีลา่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ สกุเีห็ด

ทพีกั
Yu Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ (เมอืงฉู่สง)

วนัท ี6
รา้นบวัหมิะ - ประตมูา้ทองไกห่ยก - สนามบนิคนุหมงิ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 



นําทา่นสู ่รา้นนวดเทา้ เพอืสขุภาพ ผอ่นคลายความเมอืยลา้ ใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าํใคร พรอ้มชมครีมเป่าซูถั่ง
หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น

จากนันนําทา่นสู ่ประตมูา้ทองไกห่ยก ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงทถีนนทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงคนุหมงิ ซงึมซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกห่ยก
ภาษาจนีเรียกวา่จนิหม่าและปีจ ีจนเป็นทมีาของชอืถนนแหง่นี โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ
ในถนนย่านการคา้แหง่นี เป็นแหลง่เสอืผา้แบรนดเ์นมทังของจนีและตา่งประเทศ ทปีระตมูา้ทองไกห่ยกรวมทังเครืองประดับ
ประตมูา้ทองไกห่ยกมอัีญมณีชนัเยียม รา้นเครืองดมืและประตมูา้ทองไกห่ยกมรีา้นอาหารพนืเมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ

18.30 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Lucky Air เทยีวบนิท ี8L801

19.45 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรค์ุนหมงิ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 12:05 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรค์ุนหมงิ

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด และคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณทีเีดนิทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดหอ้งพกัใหท้่านแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้่าน 1
เตยีง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีายการทัวรร์ะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามทรีายการทัวรร์ะบุ

• คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทยีวตามทรีายการระบุ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมูค่ณะ หรอื Group Visa on arrival ** วซีา่แบบหมูค่ณะ ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากยกเลกิเดนิทาง
วซีา่จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้กรณยีกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี
ลกูคา้ทมีวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถหกัคนืคา่วซีา่ได ้และทางบรษัิทไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทมีวีซีา่จนีแลว้ ทุกกรณ*ี* กรณลีกูคา้มวีซีา่แลว้
กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• กระเป๋าเดนิทางน ้าํหนักตามทสีายการบนิกาํหนด ท่านละ 20 กโิลกรมั

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น เครอืงดมื คา่อาหาร คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ รวม 200 หยวน หรอื 1,000 บาท ตอ่คน (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ ไมร่วมคา่ของหวัหนา้ทวัร ์
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพงึพอใจ

• คา่ VAT 7% หกัภาษี ณ ทจี่าย 3% ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

เงอืนไขการจองทัวร์

• ในการจองครงัแรก ชําระมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท หรอืทงัหมด (ภายใน 3 วันหลงัจากทําการจอง) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง
ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย หากท่านยกเลกิหลงัการชําระคา่มดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืคา่มดัจําใหท้่านในทุกกรณี
แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าใชส้ทิธแิทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใดๆ

• สง่หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรปูถา่ย จํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวซีา่จนีในหวัขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์
ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณยีนืดว่น 3 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,500 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ) หากท่านยกเลกิหลงัการชําระคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถคนืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหท้่านในทุกกรณ ีแตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าใชส้ทิธแิทนได ้โดยเสยีคา่ใชจ้่ายบางสว่นเพมิ เช่น
คา่วซีา่สาํหรบัผูท้มีาแทนท่าน และคา่เปลยีนชอืทตีอ้งจ่ายใหก้บัสาการบนิ

• เมอืท่านเลอืกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ท่านไมส่ามรถเลอืนการเดนิทางได ้หรอืเปลยีนโปรแกรมทัวรไ์ด ้
การเลอืนหรอืเปลยีนโปรแกรมทัวรเ์ท่ากบัการยกเลกิทัวร ์ซงึทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวร ์หรอืเงนิมดัจําทัวรใ์หท้่านได ้

เอกสารในการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ



วซีา่กรุป๊ (ตอ้งเรยีงแถวเขา้พรอ้มกนัทังกรุป๊ตอนเขา้ ตม.จนี)
**ราคาใหมป่รบัใชต้งัแต ่15 มนีาคม 62 เป็นตน้ไป ประกาศจากสถานทูตจนี** วซีา่เดยีวแบบปกต ิ4 วันทําการไมนั่บรวมเสาร ์- อาทติย์
และวันหยดุของสถานทูตจนี เขา้ - ออก

หมายเหต ุ: ในกรณทีทีางรฐับาลจนีมกีารประกาศยกเลกิวซิา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ในการเกบ็คา่วซีา่เพมิเตมิจากราคาทัวร ์วซีา่เดยีวท่านละ 1,950 บาท สว่นเอกสารทตีอ้งใชป้ระกอบการยนื กรณุาสอบถามทางบรษัิทฯ

**ลูกคา้ทเีคยไป อนิเดยี/ ตรุก/ี ปากสีถาน หรอื กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง จะไมส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้จะตอ้งเป็นวซีา่เดยีวเทา่นนั**

กรณลีูกคา้ตอ้งการยนืวซีา่เดยีว คา่วซีา่เดยีว 1,950 บาท/ทา่น (ใชเ้วลาในการยนืวซีา่ 15 วนัทําการ)

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ขอสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ 2-3 สปัดาหก์อ่นวันเดนิทาง

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ
หรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการทัวรน์เีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดร้บัการยนืยันทนัีงจากสายการบนิ
และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษัิทฯ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิจากท่าน 500 บาท เฉพาะกรณทีที่านไมส่ามารถไปเขา้ชมรา้นจําหนา่ยสนิคา้พนืเมอืงตามโปรแกรมทัวร์
เช่น รา้นบัวหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไขม่กุ ตามนโยบายสง่เสรมิการท่องเทยีวและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถนิขององคก์ารท่องเทยีวทอ้งถนิ
เพราะการเขา้ชมรา้นคา้เหลา่นจีะไดร้บัการสนับสนนุคา่ใชจ้่ายบางสว่นจากองคก์ารท่องเทยีวทอ้งถนิ ซงึมผีลทําใหค้า่ทัวรท์ที่านจ่ายถกูลง
ดงันันหากท่านไมเ่ขา้ชมรา้นใดรา้นหนงึ หรอืทังหมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทัวรแ์พงขนึเนอืงทางทัวรไ์มไ่ดร้บัการสนับสนนุคา่ใชจ้่ายทเีกดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ
ซงึทางบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งเรยีกเกบ็คา่ทัวรเ์พมิจากท่าน

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งซอืตวัโดยสารรถทัวร ์หรอืเครอืงบนิภายในประเทศลว่งหนา้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
พรอ้มขอคาํยนืยันวา่กรุป๊สามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม ่มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

หนังสอืเดนิทางทไีมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน หมายถงึหนังสอืเดนิทางทใีกลจ้ะหมดอาย ุหากนับจากวันทตีอ้งใชเ้ดนิทางจนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6
เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ท่านตอ้งไปทําเลม่ใหมท่ันที

• หนังสอืเดนิทางทชีํารดุ หมายถงึหนังสอืเดนิทางทมีสีว่นใดสว่นหนงึขาดหายหรอืชํารดุ เช่น หนา้แรกทมีรีปูและรายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉกีขาด
หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนทําใหไ้มส่ามารถมองเห็นรายละเอยีดไดค้รบถว้น หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทังหนา้ หรอืบางสว่น
ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนงึในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางชํารดุทไีมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้



หมายเหต ุเพอืหลกีเลยีงขอ้ผดิพลาดในเรอืงเอกสารการเดนิทาง ซงึอาจยังผลใหผู้เ้ดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตามกาํหนดได ้
กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์เขา้ ออกประเทศใหเ้รยีบรอ้ย
โดยเจา้หนา้ทจีะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้่านทสีนามบนิในวันเดนทาง สาํหรบัท่านผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางตดิตวัไปสนามบนิในวันเดนิทาง
กรณุาตรวจเช็คอกีครงักอ่นเดนิทางไปสนามบนิ วา่ไมห่ยบิผดิเลม่ ไมห่มดอาย ุและไมช่ํารดุ บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
หากหนังสอืเดนิทางของท่านมปัีญหาดงักลา่วจนทําใหท้่านเดนิทางไมไ่ด ้
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