
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ ตา้หลี ่เมืองหลวงโบราณอาณาจกัรน่านเจา้ ชมก าแพงเมืองโบราณ  
☺ สอืเหมินกวน “ด่านประตูหิน”ท่ีใชป้้องกนัภยัรกุรานจากมองโกลของเจงกสีข่าน 
☺ ยอดเขาจจีูซ๋าน “ภเูขาศกัดิส์ทิธ์ิแห่งยูนนาน และ 1 ใน 5 ของประเทศจนี” 
☺ คุนหมิง ฝงูนางนวลบนิอวดโฉม...ชมความงามเขือ่นทะเลสาบเตียนฉอื 
☺ สะดวกสบายดว้ยไฟลบ์นิภายใน 1 เท่ียว พกัหร ู4+5 ดาว  
ก าหนดการเดนิทาง      เดือนมกราคม – มีนาคม  2563    ( 4 วนั 3 คืน ) 



วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี ่– เมืองโบราณต้าหลี ่        

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไช
น่าอสีเทร์ินแอร์ไลน์ ( MU) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ทุกท่าน กระเป๋าทุก
ใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

07.50 น. เดินทางสู่เมือง คุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่MU 2584 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ"  มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

เทีย่ง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร เดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้าหลี่ ” ซ่ึงไดฉ้ายาวา่เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้า่งเขา้สู่ฤดูใบไม้
ผลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกาํลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุกาํลงับานสะพร่ัง จึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม “เมืองโบราณต้าหลี”่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัร
น่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณท่ีบูรณะตามแบบเดิมเม่ือกวา่ 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้
ต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง
สินคา้พื้นเมือง  ของท่ีระลึก ร้านผลไมต้ามฤดูกาล ทุเรียนยา่งเมนูยอดฮิตของชาวจีน และร้านคา้ป้ิงยา่งพื้นเมือง 
หรือจะลองเขา้ไปนัง่ฟังเพลงแบบคลูๆไดต้ามร้านต่างๆ ภายในเมืองโบราณแห่งน้ี  จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีต้่าหลี ่ REGENT HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง  ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – หยางป้ี – หมู่บ้านวอลนัท – อุทยานสือเหมินกวน   

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์  มีอายกุวา่ 1300 ปี โดย
สร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รกท่ีมีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร สัญลกัษณ์เมืองตา้หล่ี จากนั้น นาํท่านชม 
วดัเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย  ตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั  เพื่อ
ขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนในราชวงศถ์งั  เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยีย่ม
ยอดแห่งหน่ึง  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขตปกครองตนเองหยางป้ียี๋  ท่ีอยูห่่างจากเมืองตา้หล่ีเพียง 39 กิโลเมตร 
พื้นท่ีกวา่ 98.4% เป็นยอดเขาและสันเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี เป็นท่ีอาศยัของชนกลุ่มนอ้ยกวา่ 17 เช้ือ
ชาติ เช่น ชนเผา่ฮัน่ ยี ๋หุย เม่ียว เป็นตน้ และท่ีสาํคญัคือเป็นแหล่งปลูกวอลนทัท่ีข้ึนช่ือของประเทศจีน  นาํท่าน
ชม หมู่บ้านวอลนัท  ท่ีมีประวติัศาสตร์การปลูกยาวนานตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ปัจจุบนัในเขตน้ีมีตน้วอลนทัอยู่
กวา่ 1หม่ืนตน้ ผลิตผลประจาํปีกวา่ 3หม่ืนตนั มูลค่ากวา่ 500ลา้นหยวน ทุกๆปีจะมีเทศกาลวอลนทัจดัข้ึนท่ีเมือง
น้ี ไดรั้บความสนใจจากทัว่โลก  วอลนทัท่ีน่ีข้ึนช่ือเร่ืองมีลูกขนาดใหญ่ เปลือกบาง เมล็ดในสีขาว รสชาดหวาน 



นาํท่านชมตน้วอลนทัอายกุวา่ 1,160 ปีท่ียงัคงใหผ้ลผลิตอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี ชม ทะเลสาบวงพระจันทร์  ท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของหมู่บา้นท่ีจดัปลูกดอกไมน้านาพนัธ์ุหมุนเวยีนไปตามฤดูกาลไวต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยีย่มชม
หมู่บา้น พร้อมทั้งชมวถีิชีวติชาวบา้นท่ีอยูก่นัอยา่งเรียบง่าย 

 
 
 
 
 
เทีย่ง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเปล่ียนเป็นรถกอลฟ์ นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานสือเหมินกวน 

สือเหมินกวน หรือ “ด่านประตูหิน”  จุดชมววิท่ีสวยงามแปลกตาของช่องเขาสูงตระหง่านตลอดแนวหินดา้น
เหนือ ตั้งอยูใ่นเขตเทือกเขาชางซาน พื้นท่ีในอุทยานท่ีวางแผนเป็นจุดชมววิ 28.2 ตร.กม. ปี 1993 ไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นจุดชมววิระดบัจงัหวดั และพฒันามาจนถึงปี 2001 ไดรั้บการประเมินใหเ้ป็นจุดท่องเท่ียว AA 
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวชางซานสือเหมินกวนไดว้างแผนพฒันาดว้ยงบประมาณกวา่ 1พนัลา้นหยวนเพื่อใหไ้ด้
มาตรฐานจุดชมววิระดบั 5ดาว  ภายในพื้นท่ีอุทยานไดร้วมภูมิทศัน์ธรรมชาติ ความแปลก สวยงามและเงียบสงบ  
และภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมท่ีลึกซ้ึงกบัมรดกทางประวติัศาสตร์  อดีตท่ีแห่งน้ียงัเคยเป็นชยัภูมิในการป้องกนัภยั
รุกรานจากชาวมองโกเลียของอาณาจกัรน่านเจา้ พื้นท่ีท่ีงดงาม  มีหุบเขาภูเขา  หนา้ผาสูงชนั  นํ้าตก สายนํ้าตกและ
ทุ่งหญา้และภูมิทศัน์ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีมหศัจรรย์  รวมถึงมีภาพวาดหนา้ผาโบราณ  ถนนไม้ 
กระดานโบราณและภูมิทศัน์พิเศษของพุทธศาสนาลทัธิเต๋า  และศาสนาอิสลามมีเพลงท่ีถูกครอบงาํโดยคนยี ่
วฒันธรรมประเพณีแห่งชาติของเทศกาลคบเพลิงเคร่ืองแต่งกายประจาํชาติการเยบ็ปักถกัร้อย ฯลฯ   นาํท่าน
เดินทางชมภายในอุทยานท่ีมีจุดต่างๆใหไ้ดเ้ลือกถ่ายรูปสวยๆเช่นจุดช่องเขาท่ีสวยท่ีสุด จุดถ่ายรูปกบัไฉ่ซิงเอ๊ียะ
ตามความเช่ือของลทัธิทิเบต หรือจะเดินวดัใจท่ีสะพานแกว้เลียบเขา นาํท่านชมสะพานแกว้นํ้าตกสายรุ้ง จุดชม
ววิท่ีสูงท่ีสุดภายในอุทยาน พร้อมกบัสูดโอโซนบริสุทธ์ิ  

 
 
 
 
 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองบินชวน  หน่ึงในเขตปกครองของตา้หล่ีในมณฑลยนูนานตั้งอยูบ่นขอบ

ของเทือกเขาหยนุหลิง และทางตะวนัตกเฉียงใตข้องท่ีราบสูงยนูนาน-กุย้โจว ทางฝ่ังใตข้องแม่นํ้า จินซา เทือกเขา
หลกัเข่ือนและแม่นํ้าในดินแดนส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ-ใต ้  บินชวนเป็น เขตท่ีมีหลายเช้ือชาติ  มีจุดชมววิระดบั 
AAAA บนภูเขาจีจู๋ซาน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม 
 พกัทีบ่ินชวน  JINCHENG HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

 วนัทีส่าม  อุทยานจีจู๋ซาน – ยอดเขาจินติ่ง (น่ังกระเช้า) – ต้าหลี ่– คุนหมิง – ถนนคนเดิน – ร้านผ้าไหม    

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาจีจู๋ซาน   พื้นท่ีทั้งหมด 2822 เฮค
เตอร์ ยอดเขาสูง 3,248 เมตร จากระดบันํ้าทะเล  เพราะภูเขารูปแบบเหมือน ตีนไก่ จึงตั้งช่ือวา่ภูเขา  Jizu  เป็นภูเขา



ของจีนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในพุทธศาสนาและเป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงทั้งประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้นาํท่านนัง่กระเชา้ ข้ึนสู่ยอดเขาจินต่ิง ภูเขาลูกน้ีเป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนา  1 ใน 5 ของจีน(จ่ิวหวั
ซาน,เอ๋อเหมย,อู่ไถซาน,ผถู่อซาน) นบัตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัก็ไดส้ร้างวดัอยูบ่นภูเขาเร่ือยๆมาจนมีวดัอารามใหญ่
นอ้ยทั้งหมด 108 วดั มีพระสงฆป์ระจาํมากท่ีสุดถึง 5,000 องค ์ บางตาํนาน ลือกนัวา่ภูเขาจีจู๋เป็นท่ีสอน
พระไตรปิฎกและท่ีนิพพานของพระมหากั สสปะมหาเถระ  สาวกองค์ สาํคญั องคท่ี์หน่ึงของพระศรีศากยมุนี
พระพุทธเจา้  จึง มีปุถุชนและศาสนิกชนมากมายตลอดจนพระสงฆท่ี์เดินทางไกลมาจาก ทัว่แดน และ ทิเบต 
หลัง่ไหลไปนมสัการไหวพ้ระท่ีบนเขาจีจู๋ แห่งน้ี  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางลงจากเขาโดยกระเชา้  

 
 
 
 
 
เทีย่ง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินตา้หล่ี 
15.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่เมืองคุนหมิง  โดยเท่ียวบินท่ี MU5944 
16.25 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง  จากนั้นเยีย่มชมโรงงานผ้าไหมจีน เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ผา้ห่ม ใส้

ผา้นวม และอ่ืนๆใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัและของฝาก 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร*มื้อพเิศษสุกีเ้ห็ด  หลงัอาหารนาํท่านสู่ถนนคนเดิน  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้

พื้นเมืองและของฝาก  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  
 พกัทีคุ่นหมิง  LONG WAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  วดัหยวนทง – เข่ือนทะเลสาบเตียนฉือ+ชมนกนางนวล – ร้านบัวหิมะ – ช้อปป้ิงเมืองโบราณกวนตู้  
   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 1,200 ปี 
วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้าก
ข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองท่ี
ท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทย – จีน 
นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย  จากนั้น นาํท่านชม  
ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ  ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้
สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ   

 เทีย่ง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ เข่ือนทะเลสาบเตียนฉือ  ทะเลสาบนํ้าจืดใหญ่ท่ีสุดใน
มณฑลยนูนาน สมยัโบราณทะเลสาบแห่งน้ีกวา้งใหญ่และมีช่ือเสียงมากถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่ “ไข่มุก
แห่งท่ีราบสูง” และทะเลสาบแห่งน้ียงัมีช่ือเสียงโด่งดงัไปไกลจนถึงเมืองหลวง ทาํใหพ้ระนางซูสีไทเฮาไดจ้าํลอง
ทะเลสาบแห่งน้ีไปไวใ้นสวนพระราชวงัอวี้เหอหยวน โดยใหช่ื้อวา่ทะเลสาบคุนหมิง  ในช่วงฤดูหนาวท่ี



ทะเลสาบแห่งน้ีจะเป็นแหล่งชุมนุมของนกนางนวลนบัหม่ืนท่ีอพยพมาอาศยัอยูท่ี่แห่งน้ี ท่านจะไดพ้บกบั
บรรยากาศ  ฝงูนางนวลปากแดงบินโฉบเฉ่ียวเหนือผวินํ้า  เป็นทศันียภาพอนัสวยงามของเตียนฉือในฤดูหนาว 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง 
เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่น
หยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขาย
แบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ 
เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมี
หลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่MU 2583*บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ  

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

*** ออกเดินทางขั้นต ่า  15 ท่าน หากเดินทางต ่ากว่าก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มนัหรือภาษใีดๆ จากสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการ  
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

14-17 ม.ค. // 27 ก.พ.-1 มี.ค. // 5-8 มี.ค. 63  14,999.-  
4,900.- 

19-22 มี.ค. 63  15,999.-   
 

** รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม เพ่ือโปรโมทการท่องเทีย่ว  
แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 60 – 90 นาที ** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุก
คร้ัง หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 สัญชาติหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่ กรุณาแจ้งกบัเซลล์ทีดู่แล 
 หากเกดิความผดิพลาด ท าให้เดินทางไม่ได้ ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 



เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เม่ือท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระ
เงนิเพิม่ 1,500 บาท ต่อร้านต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า 23 กโิลกรัม/ ท่าน โหลดได้ท่านละ 1 ใบ กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,650 บาท หรือแบบวซ่ีาเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท 
**ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 10 วนัส าหรับวซ่ีากรุ๊ป** 
-ค่าทปิไกด์ , คนขบัรถ , หัวหน้าทวัร์ไทย รวม 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย  10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 



 

เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน 10 วนัท าการ ย่ืนวซ่ีากรุ๊ป  

1. ส าเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายพืน้หลงัสีขาว  
3. วนัเดินทางกรุณาน ารูปถ่ายติดตัวไปด้วยท่านละ 1 ใบ ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน 4 วนัท าการ ย่ืนทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้อก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลงัสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่ างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาทีน่ั่งราคาพเิศษ เม่ือออกตั๋วแล้วไม่สามารถน ามาคืนเงินได้ และไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิยัใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  

แล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง **        


