วันแรก กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ตาหลี่
07.30 น.
พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS พบเจาหนาที่คอยตอนรับ
และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
10.55 น.
เหิรฟาสู นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612
หมายเหตุ : กรุปทีอ่ อกเดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย โดยขาไปเครื่องบินจะแวะรับ-สง ผูโดยสารที่
สนามบินเชียงใหม ทําใหเวลาออกเดินทางขาไปเร็วขึน้
กําหนดตามเวลาดังนี้ : BKK - KMG TG616 09.15 -14.05 น.
14.05 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคนุ หมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ ตาหลี่เปนเมืองเกาแก ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชัง
ชาน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยูทางดานตะวันตกของเมือง เปนเมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป ตาหลี่ มณฑลยูนนาน
ทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาหลี่มีชื่อเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตหินออนหลากหลายชนิด ซึ่งนําไปใชในการ
กอสรางและประดับตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศนของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่
Z-MAX HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่สอง
เชา

เมืองเกาตาหลี่ – เจดียสามองค(ผานชม) – โคงแรกแมน้ําแยงซีเกียง - ชองเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจานหลิน
(วัดโปตาลานอย) - เมืองเกาจงเตี้ยน
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะเดินชม เมืองเกาตาหลี่ ที่สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 ปกอน แตถึงแมไดผาน

เที่ยง

กาลเวลามาชา นาน แตเ มือ งโบราณแหง นี้ก็ ยั งคงอยูใ นสภาพคอ นข า ง
สมบูรณ ทานจะเห็นประตูเมืองทั้ง ดานใตและดานเหนือที่มีสถาปตยกรรม
สอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกมีบานโบราณปลูกสรางไวอยาง
กระจัดกระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัดผานตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุก
วันนี้ไดกลายเปนถนนยานการคาที่คึกคัก ตามสองขางถนนเต็มไปดวย
รานคาตางๆ มีพอคาชาวไปที่แตงชุดประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ
เชน หิน ออนตาหลี่ ผาพื้ นเมื องและเครื่ องเงิน และอาหารทองถื่นต างๆ
ระหวางทางทานจะไดผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซิ่น ซึ่งเปน
สัญลักษณแหงเมืองตาหลี่ ตั้งตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาป อยูหางไป
ทางเหนื อ ของเมือ งเกา ต าหลี่ ป ระมาณหนึ่ ง กิโ ลเมตร โดยเจดี ย ทั้ง สาม
กอสรางดวยอิฐ องคใหญที่สุดและเปนองค ประธาน 16 ชั้นอยูตรงกลาง มี
รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสรางอาณาจักรตาหลี่เมื่อ
ประมาณ 1,000 ปที่ผานมา สวนเจดียอีกสององค สรางในสมัยราชวงศซอง
นําทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน(แชงกรี-ลา) ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณา
เขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดวย
ธรรมชาติที่งดงามของปาไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่
แหงนี้จึงไดชื่อวา “ ดินแดนแหงความฝน ”ระหวางทางแวะชม โคงแรกของ
แมน้ําแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแมน้ําจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไหและ
ทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง
180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแมน้ําอีกสายหนึ่ง
กลายเปนแมน้ําแยงซีเกียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน “ไทเกอรลิป ปงจอรจ’’ ซึ่งเปนชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ํา
ทรายทอง) เปนชองแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบนี้มีความ
แคบมาก จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝงตรงขามได จึงเปนที่มาของชื่อชองแคบเสือกระโจน”ซึ่งที่ตรงนี้ทานจะไดชม
วิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงที่สุด ดวย หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเตี้ยน ระหวางทางทานจะไดพบกับ
ทองทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาวทิ เบต ที่อยูบนความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล
เปนจุดทีเจาหนาที่จีนสันนิฐานวา คือเขตเมืองสวรรค หรือ แชงการีลา ที่กลาวไวในหนังสือ “ขอบฟาที่เลือนหาย’’ THE LOST
HORIZON

ค่ํา

พักที่
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ค่ํา

นําทานชม วัดชงจานหลิง วัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 300 ป และมีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยทะ
ไลลามะองคที่ 5 ในป พ.ศ. 2222 ใชเวลากอสราง 18 ป จึงแลวเสร็จโดยจักรพรรดิแหงราชวงศชิง วัดจานหลินซื่อมีรูปแบบคลาย
พระราชวังโปตาลาที่นครลาซา แหงทิเบต แตขนาดมีการยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจาน
หลินซื่อนี้ถือวาเปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบต
เพราะที่นี่คือเขตทิเบตนอย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นใหอิสระทานไดเดินเที่ยวในเขต เมืองเกาจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเขาซอยเล็กซอยนอย ชมบานเรือนกอสราง
แบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เชน หมวกคาวบอย แสหางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟา
เหลือง แดงแบบทิเบต
TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน(รวมกระเชา) – ลี่เจียง – สระมังกรดํา - เมืองเกาลี่เจียง
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นํา ทา นเดิ นทางสูภู เ ขาซื่อ คาเพื่อ โดยสารกระเชา ไฟฟ าขึ้ นไปยั ง หุ บเขา
พระจันทรสีน้ําเงิน ในฤดูหนาวเมื่อโดยสารกระเชาไปถึงยอดเขาสูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ 4,500 เมตร ทานจะเห็นลานหิมะกวางใหญสุด
สายตาภายใตทองฟาสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ในฤดูรอนจะมีดอกไมปาสี
มวง สีชมพูบานสะพรั่งไปทั่วทุง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั่นนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง ลี่เจียงเปนเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู
ท า มกลางขุ น เขาทางตอนเหนื อ ของต า ลี่ ซึ่ ง มี ป ระวั ติ ศ าสตร อั น เก า แก
ยาวนานกวา 800 ป บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดป ลี่เจียงเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผาหนาซี ที่
อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความนาสนใจตรงที่เผานาซีเปนเผาที่หญิงเปนใหญ
นําทานชม สระน้ํามังกรดํา อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งเรียกว า
สวนยูวฉวน ตั้งอยูในตัวเมืองลี่เจียง หางจากตัวเมืองเกาลี่เจียงไปทางทิศ
เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศชิง(แมนจู) สระน้ํามังกร
ดํามีจุดเดนที่ความใสของน้ําที่ใสราวกับมรกต สะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอยางชัดเจน วากันวาทิวทัศน
ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดําเปนหนึ่งในทิวทัศนที่งดงามที่สุดของจีน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู สุกี้ปลาแซลมอล

พักที่
วันที่สี่
เชา

เที่ยง

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาลี่เจียง หรือ เมืองโบราณตาเอี้ยนเจิ้น เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซึ่งภายในเมืองเกา
นั้นงดงามไปดวยสถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยม
โบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญถูกปรับเปลี่ยนใหกลายมาเปนรานคาขายของมากมาย มีสินคาพืน้ เมือง
และอาหารสารพัดอยางใหไดเดินเลือกซื้อกันอยางเพลิดเพลิน ยานเมืองเกานี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยูมากมาย
จนไดรับการขนานนามวา "เวนิสแหงตะวันออก" และยังเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย
XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชา) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจางอี้โหมว) – อุทยานน้ําหยก – ฉูฉง
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่
ความสูงกวา 3,356 เมตร และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิว
ทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางที่ขึ้นยอดเขา ทาน
จะไดชื่นชมและดื่มด่ํากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหง
นี้ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดย
ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด นั้ น สู ง ถึ ง 5,596 เมตร เหนื อ ระดั บ น้ํ า ทะเล จึ ง มี หิ ม ะปกคลุ ม ตลอดป ทิ ว เขาแห ง นี้ ป ระกอบไปด ว ย
สภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย ธารน้ํา แนวผา และทุงหญานาซี ทิวเขาแหงนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลาย
มังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา คลายมังกรขาวบนฟากฟา
จากนั้นทําทานชมโชว IMPRESSION LIJIANG ซึ่งกํากับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งจาง
อี้ โหมว ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจงขึ้นมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเปน
ฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงไดนี้ใชนักแสดงซึ่งเปนชาวบานกวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน เลน พรอมแสง สี เสียง และการ
แตงกายแบบสวยงาม ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเปนการเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองลี่
เจียง ถือวาเปนการแสดงโชวกลางแจงที่ยิ่งใหญตระการตาเปนอยางยิ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานสู อุทยานน้ําหยก เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในลี่เจียง เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี โดยกลมกลืน
กับธรรมชาติที่งดงามที่ประกอบดวยประตูสวรรค ซึ่งมีรูปปนแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกรที่
ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออกถ้ํา ชั้นที่สองชื่อมังกรเลนน้ํา ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน และ
ยังมีตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกวา 500 ป และแหลงน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่
เหมาะแกการเลี้ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอนทั้งสีดําและสีทอง
วายอยูในสระน้ําของอุทยาน
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฉูฉง เปนเมืองเล็กๆ อยูระหวางคุนหมิง กับตาหลี่ เปนเขตปกครองตนเองชนเผาอี๋ ซึ่งเปน 1 ใน
56 ชนเผาของจีน

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่หา
เชา

ฉูฉง – คุนหมิง – รานบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู – รานหยก
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู นครคุนหมิง เมืองที่ไดถูกขนานนามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดป ฤดู
หนาวไมหนาวจัด และฤดูรอนไมรอนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเปนเมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล
จากนั้นนําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ใหทานไดเลือกซื้อครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาทานแวะชม เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟนฟูใหเปนแหลงการคา แหลงซอปปง เสื้อผา อาหาร
พื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ที่ ส ร า งขึ้ น มาเพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ ส ถาป ต ยกรรมของร า นค า ร า นขายแบบจี น ใน สมั ย ก อ น ส ว นกลางของลาน
เอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู
สะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

ใหทานไดชอปปง กันตามอัธยาศัย จากนั่นนําทานสู รานหยก หยกเปนอัญมณีทมี่ ีคา มีราคาสูง และไดรับความนิยมมากใน
ประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันวา หยกเปนเครื่องประดับนําโชค ผูใดทีค่ รอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุง
เรื่องอยางนาอัศจรรย ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู สุกี้เห็ดไกดํา
LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา

วันที่หก
เชา

รานชา –วัดหยวนทง – รานผาไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ
บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร

นําทานชิมชาที่ รานใบชา ใหทานไดลองชิม “ชาผูเออร” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผูเออร
ใบชาที่ไดชื่อวาเปนใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
จากนั้นนําทานชม วัดหยวนทง วัดที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดของมณฑลยูนนาน เปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
คุนหมิง สรางมาตั้งแตสมัยราชวงศถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กวาป ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ําขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ําสีมรกต ศาลาแปดเหลี่ยมหลัง
นี้เปนศาลาที่อูซานกุยสรางในสมัยราชวงศชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจาแม
กวนอิมพันกร” และเจาแมกวนอิมพมา หรือเรียกวา “เจาแมกวนอิมหยก”
ดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช
(จําลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวไดพระราชทาน ใหอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว ณ ที่วัดแหงนี้
นําทานชมผลิตภัณฑที่ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหทานได
เลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชน ผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู อาหารกวางตุง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
15.20 น.เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613
(ใชระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)
16.35 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูก ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟลทบนิ

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุต่ํากวา
18ป)

TG612 (10.55 - 14.05)
27,999
27,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
19 – 24 ตุลาคม 2561
27,999
27,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
26 – 31 ตุลาคม 2561
24,999
24,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
09 – 14 พฤศจิกายน 2561
24,999
24,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
16 – 21 พฤศจิกายน 2561
24,999
24,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561
25,999
25,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
05 – 10 ธันวาคม 2561
27,999
27,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
14 – 19 ธันวาคม 2561
24,999
24,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
21 – 26 ธันวาคม 2561
25,999
25,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (09.05 - 14.05)
27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562
29,999
29,999
TG613 (15.20 – 16.35)
TG612 (10.55 - 14.05)
28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562
29,999
29,999
TG613 (15.20 – 16.35)
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***
12 - 17 ตุลาคม 2561

คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ทานมีหัวหนาทัวร
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

6,000

17,900

6,000

17,900

4,500

15,900

4,500

15,900

4,500

15,900

6,000

17,900

6,000

17,900

4,500

15,900

4,500

15,900

7,000

18,900

7,000

18,900

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน เพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ
จากผาไหม, รานไขมุก , รานปเซียะ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจง
ลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเข ารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน/ทาน/ราน
 ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไทย
และตองเดินทางไปกลับพรอมกรุป เทานั้น !!!!
 คาธรรมเนียมวีซาเดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซา กรุปผูเ ดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยว
ทานละ 1,800 บาท**
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน
หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน ทัวร
นั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถื อวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทาง
บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคื น
เงินคาบริการดังนี้
2.1
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2
ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3
ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่
ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
2.4
เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะ
ไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืน
คาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา การของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขาออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่
มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหน ด
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสี ยหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัย
สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน

4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนา แบบตัวอยาง

