


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินคุนหมิง	-	เมืองตาลี่	-	กําแพงเมืองจีน
Z	MAX
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 ทะเลสาบเออไห	-	วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย	-	เมืองลี่เจียง	-	สระน้ํา
มังกรดํา	-	สวนสาธารณะเหยหลงถาน	หรือ	สวนสาธารณะเฮอหลง	-
เมืองโบราณลี่เจียง

GUAN
GUANG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 เขาหิมะมังกรหยก	-	หมูบานน้ําหยก(วี่สุยจาย)	หรือ	อุทยานน้ําหยก	-
สาหรายเกลียวทอง	-	เมืองตาลี่	-	อิมเพรสชั่นลี่เจียง

Z	MAX
HOTEL		หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 นครคุนหมิง	-	ตําหนักทองจินเตี้ยน	-	รานหยก	-	หางวอลมารท	-	ไขมุกจีน
LONGWAY
	HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 ชาอวูหลง	-	วัดหยวนทง	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	มี.ค.	61	-	31	มี.ค.	61 ฿24,900 ฿24,900 ฿23,900 ฿4,500



ชวงเชา
08.00น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	4	เคานเตอร

D	สายการบินไทย	(TG)โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
10.50น.	ออกเดินทางสู	นครคุนหมิง	โดยเทีย่วบินที	่TG	612

ชวงบาย	
14.05น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง	เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูน

นานมีประชากร	33	ลานคน	โดยเป็นชนกลุมนอยถึง	24	เผาครอบคลุมพื้นที่ถึง	15,561	ตารางกิโลเมตร	อยูสูง
เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ	2,000	เมตร	สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม	ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง
นําคณะเดินทางสู	เมืองตาหลี	่เขตปกครองตนเองของชนเผาไป 	ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูน

นานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ	1,975	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	โดยมีชนกลุมนอย
อาศัยอยูรวมกันกวา	20	เชื้อชาติ	ตอมาในค.ศ.	1253	อาณาจักรตาหลี่ก็ถูก	กุบไลขาน	ผูเป็นจักรพรรดิชาว
มองโกลพิชิตลง	แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง
เทีย่วชมเมืองโบราณแหงตาหลี	่สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไทเหออันเป็นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณนานเจาชมซากเมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณ
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Z	MAX	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมานานราว	90
ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นองชาวเมืองคุนหมิงอ
ยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็นศูนยกลางการบินขนาด
ใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ
4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ



เมื่อสมัยราชวงคหมิงประมาณ600กวาปีเป็นกําแพงเมืองโบราณที่สมบูรณ
ที่สุดของประเทศจีนที่หลงเหลืออยูในปัจจุบันกําแพงเมืองซีอานเป็นมรดก
ลํ้าคาชิ้นหน่ึงที่ราชวงศหมิงสรางใหลูกหลานกําแพงสรางดวยสวนผสมของผง
ปูน	ดินและอิฐ	ประสานดวยขาวเหนียวและน้ําตาลมีความยาวโดย
รอบ13กิโลเมตรบนกําแพงเป็นทางเดินกวาง12_14เมตรผนังกําแพงดานนอก
มีชองยิงธนู5894ชองนอกกําแพงมีคูเมืองลอมรอบกําแพงเพื่อปองกันขาศึกอีก
ชั้นบริเวณกําแพงทําสนามหญาและสวนสาธารณะลอมเมืองที่สวยงามและ
เป็นที่พักผอนหยอนใจของชาวเมืองทางเดินบนกําแพงสามารถจัดกิจกรรมได
หลายอยางมีการจัดวิ่งมินิมาราธอนและการแสดงโคมไฟทุกปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Z	MAX	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบเออไห(ERHAI	LAKE)	เพื่อชมความงามของทะเลสาบทะเลสาบเออไหตั้งอยูบน

ที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ระดับความสูง	1,972	เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล	มีความยาวจากริมฝ่ังทิศเหนือจรดทิศใต	40	กิโลเมตร	และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก
ประมาณ	7-8	กิโลเมตร	มีพื้นที่	250	ตารางกิโลเมตร	จึงเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญเป็นอันดับสองใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เขาชมวัดเจาแมกวนอิม	แปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอนหิน

ใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น	เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรง
ถึงเพียงน้ี	ถาเป็นคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู	จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและ
ถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถัง	เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึงใน
ตาหลี่
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางสูเมืองลีเ่จียง	เป็นเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยูของชาวนาซีถือเป็นชนก

ลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน	การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเป็น
ใหญ	นอกจากน้ันยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณอีกดวย
เขาชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน	หรือ	สระน้ํามังกรดํา	อยูที่ทางชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลาย

รอยปีกอนที่น่ันยังเป็นบอน้ําธรรมดาอยูมาวันหน่ึงมีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึน้มาจากบอน้ําแหงน้ัน	ชาวนาซี
มีความเชื่อเรื่องมังกรอยูแลว	จึงตั้งชื่อบอน้ําน่ันวา	บอน้ํามังกรดํา	ปัจจุบันไดปรับปรุงใหเป็นสวนสาธารณะที่
สวยงาม	จัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีน	สองขางทางมีตนเกาลัดขึน้เต็มมีเน้ือที่ประมาณ	4	ตาราง
กิโลเมตร	ไดมีการจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเป็นบอน้ําใน	และบอน้ํานอก	มีสะพานหินออนกั้น	น้ําในบอผุดขึน้
มาจากใตดินในลักษณะเป็นตาน้ํา
นําทาน	ชมเมืองโบราณลีเ่จียงหรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง	ซึ่งเป็นเมืองที่สรางขึน้มาในสมัยตน

ราชวงศถัง	มีประวัติยาวนานกวา	1,300	ปี	ตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญที่ไหลมา
จากสระมังกรดํา	พื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแหงน้ีมีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน	ในเขตเมืองโบราณยังคง
ความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ
คํ่าบริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารไทย

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร



ตั้งอยูบนที่ราบสูงในเมืองตาหลี่	มณฑลยูนนาน	ทางตะวันตกเฉียงใตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีความยาวจากริมฝ่ังทิศเหนือจรดทิศใต	40
กิโลเมตร	และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ	7-8	กิโลเมตร	จึง
เป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญเป็นอันดับสองในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รองจากทะเลสาบเตียนฉือ	ฝ่ังทะเลสาบมีความยาวโดยรอบ	116	กิโลเมตร
ความลึกเฉลี่ย	11	เมตร	เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางยิ่ง	เป็นสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของมณฑลยูนนาน

วัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเป็น
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น	เมื่อ
ทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี	ถาเป็นคนวัย
หนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู	จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมือง
และถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถัง	เป็นวัดที่มี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหน่ึงในตาหลี่

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ตั้งอยูทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่	ซึ่งมี
ประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา	800	ปี	และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผา
หนาซี	(Naxi)	ที่อพยพมาจากทิเบต	มีเสนหอันงดงาม	ไมวาจะดวยเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี	วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นอันมีเอกลักษณ	โดยมีโครงสราง
ทางสังคมผูหญิงมีความเป็นใหญ	และมีเมืองเกาลี่เจียงที่ไดรับการอนุรักษ
ดูแลซึ่งสถาปัตยกรรมแบบจีนไวเป็นอยางดี	จนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี	ค.ศ.	1997	จากองคการยูเนสโก

สระมังกรดํา	น้ีมีที่มาจากตํานานเลาขานกันวาในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดํา
ปรากฏกายใตน้ําบาง	ผุดขึน้มาจากสระน้ําบาง	บรรยากาศภายในสวนน้ัน
เงียบสงบและงดงามดวยบึงน้ําใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะ
มังกรหยกไดอยางชัดเจน	วากันวาทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มอง
จากบริเวณสระมังกรดําเป็นหน่ึงในทิวทัศนที่งดงามที่สุดของจีน

สวนสาธารณะเฮอหลง	สวนแหงน้ีไดรับการจัดตั้งขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1986	เพื่อเป็น
เกียรติแก	นายพลเฮอหลง	แหงพรรคคอมมิวนิสต	ซึ่งเป็นชาวสี่เจียและมีถิ่น
กําเนิดอยูในบริเวณน้ี	ภายในบริเวณสวนสาธารณะประกอบไปดวย	จุดชมวิว
บนยอดเขา	เซียนหน่ีวซา	ฮวา	หรือนางฟาโปยดอกไม	และ	หนาผาเจียงจวิน
หรือหนาผาทานนายพล	พาทานชมวิวที่สามารถมองเห็นจากยอดเขาเป็นรูป
รางตางๆตามจินตนาการ

เมืองโบราณลี่เจียง	(���)	หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง	เป็นเมืองที่สรางขึน้
มาในสมัยตนราชวงศถัง	ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา	800	ปี	ตัวเมืองตั้งอยู
ทามกลางการโอบลอมดวยสายน้ํานอยใหญ	มีทัศนียภาพที่สวยงามจนไดรับ
การบันทึกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองคการยูเนสโก



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	/อาหารไทย
	GUAN	GUANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	ภูเขาหิมะมังกรหยก	ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง	เป็นภูเขาสูงที่

ตั้งตระหงาน	ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปี
นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ า(กระเชาใหญ)	ขึน้สูบริเวณจุดชมวิว	บนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ

4,506	เมตร	ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี	และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเป็น
ลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย	สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา
คลายมังกรขาวบนฟากฟา	จึงเป็นที่มาของชื่อ	ภูเขาหิมะมังกรหยก	น่ังเอง
ชม	IMPRESSION	LIJIANG	โชวอันยิง่ใหญ	โดยผูกํากับชื่อกองโลก	จางอวี้โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะ

มังกรหยกเป็นฉากหลัง	และบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	โดยใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต	แสง	สี	เสียงการ
แตงกายตระการตา	เลาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู	และชาวเผาตางๆ	ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดง
คงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปิด-ปิด
กีฬาโอลิมปิก(BEIJING	2008)	ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี	2551
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	อุทยานน้ําหยก	ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึน้มา	2	ตา	เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลายของน้ําแข็งบน

ภูเขาหิมะมังกรหยก	เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ	ประกอบดวยประตู
สวรรคซึ่งมีรูปป้ันแกะสลักดวยไม	ขางขวาเป็นพอ	ขางซายเป็นแม	และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบง
เป็น	3	ชั้น	ชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้า	ชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนน้ํา	ชั้นที่สามชื่อวามังกรโบยบิน	และยังมีตนไม
เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา	500	ปี
ชมสินคาสาหรายเกลียวทอง	พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด	ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไม

ถวน	อาทิ	อาหารเสริม	ครีมสาหรายพอกหนา
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองตาหลี	่ใชเวลาประมาณ2.30	ชั่วโมง
คํ่าบริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง	เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน
ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปี	ทิวเขาแหงน้ีประกอบไปดวยสภาพแวดลอม
ตางๆ	ทั้งหุบหวย	ธารน้ํา	แนวผา	และทุงหญานาซี	ทิวเขาแหงน้ีเมื่อมองจาก
ระยะไกล	จะเห็นเป็นลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย	สีขาวของหิมะที่ปกคลุม
อยูน้ันดูราวกับหยกขาว	ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟา	คลายมังกรขาวบนฟาก
ฟา	มีจุดชมวิวบนยอดเขา	สามารถชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่
สวยงามที่สุด	ตลอดสองขางทางที่ขึน้ยอดเขา	และดื่มดํ่ ากับความหนาวเย็น

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ผูกากับชื่อกองโลก	จําง	อวี้	โหมว	ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉาก
หลังและบริเวณทุงหญาเป็นเวทีการแสดง	ใชนักแสดงกวา	600	ชีวิต	การแสดง
โชว	“Impression	Lijiang”	กํากับการแสดงโดยจาง	อี้	โหมว	หากวาใครไดมี
โอกาสโปเที่ยวเมืองลี่เจียง	ประเทศจีน	โดยมี	“ภูเขาหิมะมังกรหยก”	หรือ	“อวี้
หลงเซี่ยซาน”	เป็นสัญลักษณของเมืองลี่เจียงอันมีชื่อเสียงกองโลก	ซึ่งถาหาก
ใครไดมาเยือนลี่เจียงแลวก็ตองไมพลาดที่จะตองขึน้ไปเที่ยวชมความงดงาม
ของภูเขาหิมะมังกรหยกกันใหได

หมูบานน้ําหยกตั้งอยูบริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก	ดานทิศเหนือของเมืองลี่
เจียงหางจากตัวเมืองลี่เจียง	15	กิโลเมตร	เป็นหมูบานพื้นเมืองเล็ก	ๆ
ทามกลางทิวทัศนสวยงามตามหลัก	ฮวงจุย	(	ดานหนามีน้ํา	ดานหลังมีภูเขา	)
น้ําที่น่ีจะเป็นน้ําใสที่มีสีเขียวคลายหยก	จนเป็นที่มาของหมูบานน้ําหยก	น้ําที่
ไหลมาที่หมูบานน้ันมีที่กําเนิดมาจากน้ําผุบนภูเขาใตตนไมยักษอายุกวาพันปี
สองตน	ปัจจุบันหมูบานน้ําหยกไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นแหลงทองเที่ยวระดับ
4	A	ของจีน

นําทานแวะชมสินคา	สาหรายเกลียวทอง	พืชใตน้ําลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพชั้นยอดมีคํายืนยันจากผูเชี่ยวชาญดานสาหราย	สไปรูลินาที่ทําการ
วิจัยทั่วโลกกวา	4	หมื่นคน	ในระยะเวลากวา	30	ปีที่ผานมา	บอกวา	สาหรายส
ไปรูลินาน้ีมีสวนประกอบที่พิเศษ	คือ	มีอะมิโนโปรตีนที่จําเป็นตอรางกายสูง
กวาเน้ือสัตว	ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่รางกายไม	สามารถผลิตไดเอง	แตรางกาย
ตองการใช	เป็นประจําทุกวัน	มีวิตามินจําพวกเบตา	คาโรทีนมากกวาผักถึง	25
เทา	มีธาตุเหล็ก	สูงกวาตับถึง	28	เทา	และเป็นแหลงรวมของ	วิตามิน	บี	12
ทั้งหมดน้ีจึงทําใหสาหราย	สไปรูลินาสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของ	ระบบ
ประสาท	ปองกันเซลลสมอง	และเสริม	สรางการสงสัญญาณในระบบสมอง	คน
ที่มี	พฤติกรรมไมดีในการรับประทานอาหาร	ไม	ชอบทานผักผลไม	หรือตอง
เสียพลังงานกับ	การออกกําลังกาย

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	Z	MAX	HOTEL		หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เดินทางกลับสู	คุนหมิง	โดยรถโคชปรับอากาศ	ใหทานไดชมทัศนียภาพที่งดงาม	ตลอดสองขางทาง
นําทานเดินทางสู	รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ าเทา	เพื่อสุขภาพผอนคลาย

ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป าซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“ครีมบัวหิมะ”
สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเป็นยาสามัญประจําบาน



จากน้ัน	แวะชม	รานไขมุก	ใหทานเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทําจากไขมุกน้ําจืดใชเวลาประมาณ	4
ชั่วโมง
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชมความงามของ	ตําหนักทองจินเตี้ยน	ในอดีตเคยเป็นที่พักของอูซันกุย	“ขุนศึกผูขายชาติ”	และนาง

งามเฉินหยวนหยวน	เป็นตําหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสรางดวยทองเหลืองถึง	380	ตัน	จึงทําใหตําหนักมีความ
สวยเดน	แลดูเสมือนทอง	จึงไดชื่อวา	“	ตําหนักทอง	”	นับไดวาเป็นตําหนักที่ใหญที่สุดของจีน
แวะชมหยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซี

ยะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
อิสระชอปป้ิงหางวอลมารท	หรือ	ถนนคนเดิน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	รวมถึงสินคาของที่ระลึกพื้น

เมืองตางๆ	ฝากญาติสนิท	มิตรสหายกอนกลับ
คํ่า	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	สุกี้เห็ด

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีจํานวนประชากร
ประมาณ	3,740,000	คน	โดยมีประมาณ	1,055,000	คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง
ตัวเมืองตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือดานทิศเหนือ	เน่ืองจากมีอากาศอบอุน
ตลอดทั้งปี	จึงถูกขนานนามวา	"นครแหงฤดูใบไมผลิ"

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ไขมุก	ซึ่งเป็นไขมุกน้ําจืดขึน้ชื่อของเมืองจีน

ตั้งอยูบนภูเขา	หมิงฟ งซาน	ดานทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง	ตําหนักทอง
จินเตี้ยนถูกสรางขึน้ในสมัยราชวงศ	หมิง	และไดรับการบูรณะโดยออง	หวูซัน
กุย	ผูปกครองดินแดนแถบน้ีในสมัยราชวงศชิง	ตําหนักหลังน้ีมีความสูง	6.7
เมตร	กวางและยาว	6.	2	เมตร	สรางขึน้ดวยทองเหลืองทั้งหลัง	น้ําหนัก	กวา
250	ตัน	เป็นสิ่งปลูกสรางทองเหลืองที่ใหญที่สุดของจีน	มีกําแพงและปอมลอม
รอบตําหนักเสมือนกําแพงที่ลอมรอบเมือง	มีกระบี่เจ็ดดาวน้ําหนัก	12	กิโลกรัม
และดาบกายสิทธน้ําหนัก	20	กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไวในศาลา

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล



อิสระชอปป้ิง	หางวอลมํารท	หรือ	ถนนคนเดิน	ใหทานได	เลือก	ซื้อสินคาตางๆ
ฝากญาติสนิท	มิตรสหายกอนกลับ	ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาพื้นเมืองนานา
ชนิด	ใหทานไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	LONGWAY		HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
แวะ	ชิมชา	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
นําคณะเขา	ชม	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเป็น

อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปีภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลาน
มีสระน้ําขนาดใหญ	มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเป็นอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ	์ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่	15	ของไทยใหอัญเชิญ
ไปประดิษฐานไว	ณ	ทีว่ัดหยวนทงแหงน้ี
กลางวันบริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารกวางตุง

ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทุกทานสู	สนามบิน
15.20น.อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่TG	613

18.10น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ชาอูหลงมีประโยชนมากมายตอรางกายในหลายดานนอกเหนือจากชาอูหลง
ลดความอวน	เชน	แกกระหาย	เพิ่มความสดชื่น	ตอตานแบคทีเรียในชองปาก
ปองกันฟันผุ	ปองกันโรคหัวใจ	ลดอาการหอบหืด	ขับสารพิษในรางกาย	และอีก
มากมายนานัปการ	แตประโยชนที่เรียกวาเดนชัดที่สุดนาจะเป็นการที่ชาอูหลง
มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยในการควบคุมความอวน	ลดปริมาณไขมันใน
เสนเลือด	และลดระดับคลอเรสเตอรอลไดเป็นอยางดี

เป็นวัดเกาแกที่มีอายุรวม	1,200	ปี	วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ	ถัง	วัด
หยวนทงตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง	จุดเดนของวัดอยูที่อาคารตาง	ๆ	ภายในวัด
จะสรางอยูบริเวณตีนเขา	ซึ่งแตกตางไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสรางไวในที่
สูง	เชน	บนยอดเขาหรือเนินเขา	มีการเลาขานกันวาแตเดิมวัดหยวนทงเป็น
เพียงศาลเจาแมกวนอิม	มีโบถสไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
จําลองที่ทานนายกเกรียงศักดิ	์ชมะนันท	ไดอันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทย	–	จีน	อีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารกวางตุง



กรุปทีเ่ดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี	และวันอาทิตย	ทัง้ขาไปและขากลับ	เครื่องบินจะแวะรับ-สง	ผู
โดยสารทีส่นามบินเชียงใหม	ทําใหเวลาขาไปเร็วขึ้น	และขากลับถึงชากวากําหนด	ตามเวลาดังน้ี
BKK	-	KMG	TG612	09.30-14.05	น.
KMG	-	BKK	TG613	15.20-18.10	น.

เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมานานราว	90
ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นองชาวเมืองคุนหมิงอ
ยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็นศูนยกลางการบินขนาด
ใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ
4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	

เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทั
ไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
กรณีคณะออกเดินทางได	
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสาร
จํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดและทิปคนขับรถ
วันละ	20	หยวน	รวมทั้งหมด	5	วัน	ทานละ	100	หยวน	ทริป/ทาน
แจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15	-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	การยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนแบบธรรมดา	4	วันทําการ	(วีซาเดีย่ว)

7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ	สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง
เจาหนาที่บริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]
8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนักกิโลกรัมละ

500	บาท
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ



5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	และทิปคนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	เดินทางทั้งหมด	5	วัน	จายทิป

ไกด	50	หยวน	คนขับรถ	50	หยวน	รวมทั้งหมด	100	หยวน/ตอคน

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ไมเห็นฟันมองเห็นใบหนาและใบหูทั้งสองขางอยาง

ชัดเจน	ไมสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการปกติขาว	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู
เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่อง	แจงเขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ัน	(แจงกอน

การสงเอกสารยื่นวีซา)
5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา	

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสําเนาสูติบัตร	และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	(กรณีที่ประกอบธุรกิจสวนตัว	กรุณาแจงดวยวา

ทาน	ทําธุรกิจอะไร)	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และ
ของ	ญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	
ปล.สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย	
12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวีซาใหได

1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท	
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท
-	เอกสารที่ตองเตรียม
2.1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง
นอย	2	หนาเต็ม	
2.2.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	ไมเห็นฟัน	เห็นใบหนาและใบหูทั้งสองขางอยาง
ชัดเจนและไมสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	เสื้อนักศึกษา	หรือชุดขาราชการปกติขาว	ไมสวม	เครื่องประดับ	สรอย
ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร	2.3.ใบอนุญาตการทํางาน	
2.4.หนังสือวาจางในการทํางาน	
2.5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
2.6.กรณีสมรสกับคนไทยตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซา	ในกรณีดังตอไปน้ี

1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช



3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน	ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน	เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา	

•	ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	สาธารณรัฐมอลตา
เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกียสโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอ
วีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดย
ไมแจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ

เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่ง
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ

เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให	โดยขอ
สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน/คน/วัน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


