


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินคุนหมิง	-	เมืองตาลี่ พักที่	Z-MAX	HOTEL	ระดับ	4
ดาว	หรือระดับเทียบเทา

2 เมืองตาลี่	-	เจดียสามองค	-	โคงแรกของแมน้ําแยงซี	-	หุบ
โตรกเสือกระโจน	-	เมืองโบราณจงเตี้ยน	-	วัดซงจานหลิน

พักที่	TIAN	RUI	YANG
GUANG	HOTEL	ระดับ	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

3 หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	-	เมืองลี่เจียง	-	สระน้ํามังกรดํา
พักที่	XIN	TIAN	LE	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบ
เทา

4 เขาหิมะมังกรหยก	-	อิมเพรสชั่นลี่เจียง	-	หมูบานน้ําหยก(วี่
สุยจาย)	หรือ	อุทยานน้ําหยก	-	เมืองฉูสง

พักที่	JIAN	HUA	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบ
เทา

5 นครคุนหมิง	-	เมืองโบราณกวนตู	-	รานหยก
พักที่	LONG	WAY	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบ
เทา

6 รานใบชาจีน	-	วัดหยวนทง	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

25	พ.ค.	61	-	30	พ.ค.	61 ฿25,777
฿23,775 ฿25,777	฿23,775 ฿25,777	฿23,775 ฿5,500

13	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿4,500

25	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿6,000

10	ส.ค.	61	-	15	ส.ค.	61 ฿27,777 ฿27,777 ฿27,777 ฿6,000

19	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿24,777 ฿24,777 ฿24,777 ฿4,500



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	2	เคานเตอร	D	สายการบิน	THAI

AIRWAYS	พบเจาหนาที่คอยตอนรับ	และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง	เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน

10.55	น.	เหิรฟาสู	นครคุนหมิง	ประเทศจีน	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG612	(ใช
ระยะเวลาบิน	2	ชัว่โมง	30	นาที)

ชวงบาย
14.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิง	ฉานชุย	ประเทศเทศจีน	(เวลาที่ประเทศจีนเร็ว

กวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)	หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว	รับกระเปาสัมภาระ
พรอมออกเดินทาง

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองตาหลี	่ตาหลี่เป็นเมืองเกาแก	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออ
ไห	และเทือกเขาชังชาน	ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยูทางดานตะวันตกของเมือง	เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครอง
ตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตาหลี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็น
แหลงผลิตหินออนหลากหลายชนิด	ซึ่งนําไปใชในการกอสรางและประดับตกแตงอาคาร	รวมถึงธรรมชาติและ
วิวทิวทัศนของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่Z-MAX	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

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



เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง

หมายเหตุ	:	กรุปทีอ่อกเดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี	และวันอาทิตย	โดยขาไปเครื่องบินจะแวะรับ-
สง	ผูโดยสารทีส่นามบินเชียงใหม	ทําใหเวลาออกเดินทางขาไปเร็วขึ้น	กําหนดตามเวลาดังน้ี	:	BKK
-	KMG	TG616	09.15	-14.05	น.

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Z-MAX	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

จากน้ันนําคณะเดินชม	เมืองเกาตาหลี	่ที่สรางขึน้เมื่อกวา	1,000	ปีกอน	แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน
แตเมืองโบราณแหงน้ีก็ยังคงอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ	ทานจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือที่มี
สถาปัตยกรรมสอดรับกัน	ตามสองฟากของถนนสายเกาแกมีบานโบราณปลูกสรางไวอยางกระจัดกระจาย	มี
ถนนสายเกาแกที่ตัดผานตัวเมืองโบราณสายหน่ึงซึ่งทุกวันน้ีไดกลายเป็นถนนยานการคาที่คึกคัก	ตามสองขาง
ถนนเต็มไปดวยรานคาตางๆ	มีพอคาชาวไปที่แตงชุดประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ	เชน	หินออนตาหลี่	ผา
พื้นเมืองและเครื่องเงิน	และอาหารทองถื่นตางๆ	ระหวางทางทานจะได

ผานชม	เจดียสามองคแหงวัดฉงเซิน่	ซึ่งเป็น	สัญลักษณแหงเมืองตาหลี่	ตั้งตระหงานเผชิญหนากับทะเล
สาป	อยูหางไปทางเหนือของเมืองเกาตาหลี่ประมาณหน่ึงกิโลเมตร	โดยเจดียทั้งสามกอสรางดวยอิฐ	องคใหญ
ที่สุดและเป็นองคประธาน	16	ชั้นอยูตรงกลาง	มีรูปทรงสี่เหลี่ยม	สูง	69.13	เมตร	ประดิษฐานเมื่อสรางอาณาจักร
ตาหลี่เมื่อประมาณ	1,000	ปีที่ผานมา	สวนเจดียอีกสององค	สรางในสมัยราชวงศซอง

นําทานเดินทางสู	เมืองจงเตี้ยน(แชงกรี-ลา)	ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมี
พรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี	ของเมืองลี่เจียง	และอาณาจักรหยี	ของเมืองหนิงหลาง	ซึ่งอยูหางจากนครคุนห
มิงถึง	700	กม.	และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป าไม,	ทุงหญา,	ภูเขา,	ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด	ดวย
ภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม	สถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา	“	ดินแดนแหงความฝัน	”ระหวางทาง

แวะชม	โคงแรกของแมน้ําแยงซีเกียง	ซึ่งเกิดจากแมน้ําจินซาเจียง	ที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต	ซึ่งเป็น
ที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ	แลวหักเสนทางโคง180	องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	ไหลไป
รวมกับแมน้ําอีกสายหน่ึงกลายเป็นแมน้ําแยงซีเกียง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	ชองเขาเสือกระโจน	“ไทเกอรลิป	ป้ิงจอรจ’’	ซึ่งเป็นชองแคบชวงแมน้ําแยงซีไหลลงมาจาก

จินซาเจียง	(แมน้ําทรายทอง)	เป็นชองแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก	ชวงที่แคบที่สุดประมาณ	30	เมตร	ตามตํานาน
เลาวา	ในอดีตชองแคบน้ีมีความแคบมาก	จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝ่ังตรงขามได	จึงเป็นที่มาของชื่อ



ชองแคบเสือกระโจน”ซึ่งที่ตรงน้ีทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดานที่สูงที่สุดดวย

หลังจากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเขต	เมืองจงเตี้ยน	ระหวางทางทานจะไดพบกับทองทุงกวางแหงทิเบต	เห็น
ฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาวทิเบต	ที่อยูบนความสูง	3,350	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	เป็นจุดทีเจา
หนาที่จีนสันนิฐานวา	คือเขตเมืองสวรรค	หรือ	แชงการีลา	ที่กลาวไวในหนังสือ	“ขอบฟาที่เลือนหาย’’	THE	LOST
HORIZON

นําทานชม	วัดชงจานหลิง	วัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา	300	ปี	และมีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา	700	รูป
สรางขึน้โดยทะไลลามะองคที่	5	ในปี	พ.ศ.	2222	ใชเวลากอสราง	18	ปี	จึงแลวเสร็จโดยจักรพรรดิแหงราชวงศชิง
วัดจานหลินซื่อมีรูปแบบคลายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซา	แหงทิเบต	แตขนาดมีการยอสวนลงมา	หากวาโป
ตาลาเป็นศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบต	วัดจานหลินซื่อน้ีถือวาเป็นศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนในบริเวณ
ที่ราบสูงทิเบตน่ันเอง	ทานจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่น่ีคือเขตทิเบตนอย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

จากน้ันใหอิสระทานไดเดินเที่ยวในเขต	เมืองเกาจงเตี้ยน	ชมถนนคนเดิน	ลัดเลาะเขาซอยเล็กซอยนอย	ชม
บานเรือนกอสรางแบบโบราณ	เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต	เชน	หมวกคาวบอย	แสหางจามรี	เครื่องประดับ
ดินเผา	เครื่องเงิน	และหินสีฟา	เหลือง	แดงแบบทิเบต

พักที	่TIAN	RUI	YANG	GUANG	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเอกของ	เขตปกครองตนเองชนชาติไป 	ตาหลี่	มณฑลยูนนานทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตั้งอยูบนที่ราบสูงระหวางเทือกเขาชางซาน
ทางดานตะวันตก	และทะเลสาบเออไหทางดานตะวันออก	เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวไบและชาวอี้มาตั้งแตสมัยโบราณ

เจดีย	3	องค	อันเป็นสัญลักษณของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม	ตั้งอยูริมทะเล
สาบเออไห	ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม	3	องคโดยองคกลางมีความสูงถึง
70	เมตรซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซี
อาน	สวนองคเล็กอีก	2	องค	สรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน	ซึ่งเป็น
ชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสุด	ในประเทศจีน	เจดีย	3	องคมีอายุ
กวา	1,000	ปี	และไดมีการบูรณะเจดียเหลาน้ีในชวงปี	ค.ศ.1978	ก็ไดคนพบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่	7-10	กวา	600	ชิ้นในองคเจดีย

“	ฉางเจียงตี่ยี่วาน	”	(	โคงแรกแมน้ําแยงซี	)	เกิดจากแมน้ําแยงซีที่ไหลลงมา
จากชิงไหและทิเบต	ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ	แลวหัก
เสนทางโคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	จนเกิดเป็น	“	โคงแรกแมน้ําแยงซี	”
ขึน้

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



นําทานชม	ชองเขาเสือกระโจน	“ไทเกอรลิป	ป้ิงจอรจ’’	ซึ่งเป็นชองแคบชวง
แมน้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง	(แมน้ําทรายทอง)	เป็นชองแคบที่มีน้ํา
ไหลเชี่ยวมาก	ชวงที่แคบที่สุดประมาณ	30	เมตร	ตามตํานานเลาวา	ในอดีต
ชองแคบน้ีมีความแคบมาก	จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝ่ังตรงขาม
ได	จึงเป็นที่มาของชื่อชองแคบเสือกระโจน”ซึ่งที่ตรงน้ีทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะ
มังกรหยกในดานที่สูงที่สุดดวย

เมืองจงเตี้ยน	“	แชงกรีลา	”	ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูน
นานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี	ของเมืองลี่เจียง	และอาณาจักรหยี
ของเมืองหนิงหลาง	ซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง	700	กม.	และอุดมไปดวย
ธรรมชาติที่งดงามของป าไม,	ทุงหญา,	ภูเขา,	ทะเลสาบและสัตวนานาชนิด
ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม	สถานที่แหงน้ีจึงไดชื่อวา	“	ดินแดน
แหงความฝัน	”

วัดลามะซงจานหลิง	ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปิง	หางจากเมืองจงเตี้ยนไปทาง
เหนือ	4	กม.	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1679	เป็นวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา	300	ปี	มี
พระลามะจําพรรษาอยูกวา	700	รูป	สรางขึน้โดยดะไลลามะองคที่	5	ซึ่งใกล
เคียงกับสมัยอยุธยาตอนตน	ในชวงศตวรรษที่	18	สมัยจักรพรรดิค์ังซี	แหง
ราชวงศชิง	ไดมีการซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้ง	โครงสรางของวัดแหงน้ี
สรางตามแบบพระราชวังโปตาลา	ในเมืองลาซา	(ธิเบต)	มีหอประชุมหลัก	2
หอง	และโอบลอมไปดวย	หองพักสําหรับพระกวา	100	หอง	นอกจากน้ียังมี
โบราณวัตถุอีกมากมาย	รวมทั้งรูปป้ันทองสัมฤทธิท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สุด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	TIAN	RUI	YANG	GUANG	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูภูเขาซื่อคาเพื่อโดยสารกระเชาไฟฟาขึน้ไปยัง	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	ในฤดูหนาวเมื่อ
โดยสารกระเชาไปถึงยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	4,500	เมตร	ทานจะเห็นลานหิมะกวางใหญสุด
สายตาภายใตทองฟาสีคราม	งดงามดั่งภาพวาด	ในฤดูรอนจะมีดอกไมป าสีมวง	สีชมพูบานสะพรั่งไปทั่วทุง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน่ันนําทานเดินทางกลับสู	เมืองลีเ่จียง	ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ	ที่ตั้งอยูทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของ

ตาลี่	ซึ่งมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา	800	ปี	บนความสูงประมาณ	2,400	เมตรจากระดับน้ําทะเล
ทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผาหนาซี	ที่อพยพมาจากทิเบต	ซึ่งมีความนา
สนใจตรงที่เผานาซีเป็นเผาที่หญิงเป็นใหญ

นําทานชม	สระน้ํามังกรดํา	อยูในสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งเรียกวา	สวนยูวฉวน	ตั้งอยูในตัวเมืองลี่เจียง
หางจากตัวเมืองเกาลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ	1	กิโลเมตร	มีพื้นที่ประมาณ	11,390	ตารางเมตร	สรางขึน้



เมื่อปี	ค.ศ.	1737	สมัยราชวงศชิง(แมนจู)	สระน้ํามังกรดํามีจุดเดนที่ความใสของน้ําที่ใสราวกับมรกต	สะทอน
ภาพทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกไดอยางชัดเจน	วากันวาทิวทัศนของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจาก
บริเวณสระมังกรดําเป็นหน่ึงในทิวทัศนที่งดงามที่สุดของจีน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	สุกี้ปลาแซลมอล

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม	เมืองเกาลีเ่จียง	หรือ	เมืองโบราณตาเอี้ยนเจิ้น	เมืองเกาแกอายุกวา	800	ปี
ซึ่งภายในเมืองเกาน้ันงดงามไปดวยสถาปัตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชม	ไดยาก	และไดรับการ
อนุรักษไวอยางดี	บางหลังเหมือนโรงเตีย๊มโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค	บานเรือนสวนใหญถูกปรับ
เปลี่ยนใหกลายมาเป็นรานคาขายของมากมาย	มีสินคาพื้นเมือง	และอาหารสารพัดอยางใหไดเดินเลือกซื้อกัน
อยางเพลิดเพลิน	ยานเมืองเกาน้ีมีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยูมากมาย	จนไดรับการขนานนามวา
"เวนิสแหงตะวันออก"	และยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกดวย

พักที	่XIN	TIAN	LE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	แหงเมืองแชงกรีลา	มีความสูงกวา
4,500	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	ประกอบดวย	13	ยอดเขา	เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมังกร	นําทานโดยสาร	กระเชา	ซึ่งแบงเป็น	2	ชวง	จุดแรกคือ
ศูนยทองเที่ยว	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	และเปลี่ยนกระเชาตอไปยัง	จุดบนสุด
ของ	หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน	เป็นจุดชมวิว	แบบ	360	องศา	ใหทานไดสัมผัส
กับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่

	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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	สุกี้ปลาแซลมอล

	พักที่	XIN	TIAN	LE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาสู	ภูเขาหิมะมังกรหยก	ขึน้สูจุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกวา	3,356	เมตร
และสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	4,506	เมตร	เพื่อชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด	ตลอดสองขาง
ทางที่ขึน้ยอดเขา	ทานจะไดชื่นชมและดื่มดํ่ ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ	มีเทือกเขาทั้งหมด	13	ลูกโดยยอด
เขาที่สูงที่สุดน้ันสูงถึง	5,596	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี	ทิวเขาแหงน้ีเมื่อมองจากระยะ
ไกล	จะเห็นเป็นลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย	สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน้ันดูราวกับหยกขาว	ที่ตัดกับสีน้ําเงิน
ของทองฟา	คลายมังกรขาวบนฟากฟา

จากน้ันทําทานชมโชว	IMPRESSION	LIJIANG	ซึ่งกํากับการแสดงโดยจาง	อี้	โหมว	ผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อ
เสียงกองโลก	ซึ่งจาง	อี้	โหมว	ไดเนรมิตเวทีการแสดงกลางแจงขึน้มาบนความสูงกวา	3,000	เมตร	เหนือระดับ
น้ําทะเล	โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ	ซึ่งการแสดงไดน้ีใชนักแสดงซึ่งเป็นชาวบานกวา
600	ชีวิต	มาโชวรอง	เตน	เลน	พรอมแสง	สี	เสียง	และการแตงกายแบบสวยงาม	ซึ่งเน้ือหาของการแสดง
เป็นการเลาเรื่องราว	ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต	ความเป็นอยู	ของชนเผาตางๆ	ในเมืองลี่เจียง	ถือวาเป็นการแสดงโชว
กลางแจงที่ยิ่งใหญตระการตาเป็นอยางยิ่ง

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทุกทานสู	อุทยานน้ําหยก	เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในลี่เจียง	เป็นหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชน

เผานาซี	โดยกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามที่ประกอบดวยประตูสวรรค	ซึ่งมีรูปป้ันแกะสลักดวยไม	ขางขวาเป็น
พอ	ขางซายเป็นแม	และน้ําตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเป็น	3	ชั้น	ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออกถํ้า
ชั้นที่สองชื่อมังกรเลนน้ํา	ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน	และยังมีตนไมเทวดา	ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่
น้ันโดยมีอายุมากกวา	500	ปี	และแหลงน้ําภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแกการเลี้ยงปลาแซลมอน	ทาง
อุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว	ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอนทั้งสีดําและสีทองวายอยูในสระน้ําของ
อุทยาน

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฉูฉง	เป็นเมืองเล็กๆ	อยูระหวางคุนหมิงกับตาหลี่	เป็นเขตปกครองตนเองชน
เผาอี	๋ซึ่งเป็น	1	ใน	56	ชนเผาของจีน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่JIAN	HUA	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

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

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



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

Chuxiong	(ฉูฉง)เป็นเมืองเล็กๆ	อยูระหวางคุนหมิง-ตาหลี่	หลายๆคนที่เคยมา
เที่ยวกับทัวรประเทศจีนคงคุนเคยเสนทางน้ีเป็นอยางดี	คุนหมิง	ตาหลี่	ลี่เจียง
แชงกรีลา	เสนทางสวรรคของนักทองเที่ยวเลยละครับ	อยางทีเ่กริ่นไปตอนตน
เมือง"Chuxiong"	อยูระหวางคุนหมิงจะไปตาหลี่	หางจากคุนหมิงประมาณ	2
ชมไดครับ	เอาละครับเมือง	Chuxiong	เป็นเมืองจัดวาไมใหญนัก	เป็นเขต
ปกครองตนเองชนเ่ผาอี	๋(Yi	Ren)	เป็นหน่ึงใน	56	ชนเผาของจีนครับ	ที่ไป
ประมาณเดือนเมษา	2011	ผมมีโอกาสไดทําความรูจักเมืองน้ีคอนขางละเอียด
เอาละครับ	เดีย๋วจะเบื่อซะกอน	ชวงที่ไปจําไดวาพายุเขาพอดี	ทําใหอากาศเย็น
กวาปกติมากครับ	ณ	ตอนน้ันตํ่ากวา	10	องศาแนนอนครับ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	JIAN	HUA	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	นครคุนหมิง	เมืองที่ไดถูกขนานนามวา	“เมืองแหงฤดูใบไมผลิ”	เพราะมีสภาพอากาศเย็น
สบายตลอดปี	ฤดูหนาวไมหนาวจัด	และฤดูรอนไมรอนมาก	อุณหภูมิเฉลี่ย	15	-18	องศาเซลเซียส	คุนหมิงเป็น
เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน	ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน	มีขนาดใหญ
ที่สุดเป็นอันดับ	6	จากทั้งหมด	27	มณฑล

จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานบัวหิมะ	ใหทานไดเลือกซื้อครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”
สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุพอง	และแมลงกัดตอย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนาทานแวะชม	เมืองโบราณกวนตู	เป็นแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟ้ืนฟูใหเป็นแหลงการคา	แหลงซอ

ปป้ิง	เสื้อผา	อาหารพื้นเมือง	ขนม	และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน	พักผอน
หยอนใจ	ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษสถาปัตยกรรมของรานคารานขาย
แบบจีนใน	สมัยกอน	สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเป็นเจดียแบบธิเบต	และดานหลังของเมืองโบราณ
เป็นที่ตั้งของวัดลามะ	หรือวัดธิเบต	เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มี
หลากหลายชาติพันธ	แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน

ใหทานไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย



จากน่ันนําทานสู	รานหยก	หยกเป็นอัญมณีที่มีคา	มีราคาสูง	และไดรับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย
เชื่อกันวา	หยกเป็นเครื่องประดับนําโชค	ผูใดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี	มีความสุข	มีความเจริญรุงเรื่อง
อยางนาอัศจรรย	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากอันลํ้าคาแกคนที่ทานรัก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	สุกี้เห็ดไกดํา

พักที	่LONG	WAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองโบราณกวนตู	เป็นทั้งแหลงทองเที่ยว	สถานที่ชอปป้ิง	เสื้อผา	อาหารพื้น
เมือง	รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีใหเลือกซื้อมากมาย	อีกทั้งยังเป็นลาน
เอนกประสงคที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเลน	ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณสรางขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษสถาปัตยกรรมของราน	คาแบบจีนใน
สมัยกอน

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารพิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	สุกี้เห็ดไกดํา

	พักที่	LONG	WAY	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชิมชาที่	รานใบชา	ใหทานไดลองชิม	“ชาผูเออร”	ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน	ชมการสาธิตขั้นตอน
การชงชาผูเออร	ใบชาที่ไดชื่อวาเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม



จากน้ันนําทานชม	วัดหยวนทง	วัดที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดของมณฑลยูนนาน	เป็นอารามทางพระพุทธ
ศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิง	สรางมาตั้งแตสมัยราชวงศถังมีอายุยาวนานประมาณ	1,200	กวาปี	ซึ่งภายในวัด
กลางลานจะมีสระน้ําขนาดใหญ	มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้ําสีมรกต	ศาลาแปดเหลี่ยมหลังน้ี
เป็นศาลาที่อูซานกุยสรางในสมัยราชวงศชิง	ในศาลาประดิษฐาน	“เจาแมกวนอิมพันกร”	และเจาแมกวนอิม
พมา	หรือเรียกวา	“เจาแมกวนอิมหยก”	ดานหลังวัดเป็นอาคารสรางใหม	ประดิษฐานพระพุทธรูป	พระพุทธ
ชินราช(จําลอง)	ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน	ใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว	ณ	ที่วัดแหงน้ี

นําทานชมผลิตภัณฑที่	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน
ผาหม	เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	อาหารกวางตุง

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติคุนหมิง	ฉานชุย

15.20	น.	เหิรฟ ากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG613	(ใชระยะเวลา
บิน	2	ชัว่โมง	30	นาที)	

16.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

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	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	อาหารกวางตุง

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน

6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย



7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	เฉพาะพาสสปอตไทย	และตองเดินทางไป
กลับพรอมกรุปเทานัน้	!!!!

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดิน
ทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดีย่ว	ทานละ	1,800	บาท**

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

ลูกคาทีเ่คยเดินทางไป	5	ประเทศดังตอไปน้ี	1.อัฟกานิสถาน	2.ตุรกี	3.ปากีสถาน	4.อีรัก	5.ซีเรียตัง้แต
วันที	่01	JAN	2014	เป็นตนมา	จะไมสามารถยื่นวีซากรุปของประเทศจีนได	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้	!!

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน

2.	สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา	18	ปี
การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีชั่ดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส
ปอตตัวจริงมา	

คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/ทริป/
ตอทาน

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา

สถานทีท่องเทีย่ว	และโรงแรมทีพ่ัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก
โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ

คณะยืนยันการเดินทางที	่15	ทานมีหัวหนาทัวร
ณ	สถานทีท่องเทีย่วตางๆ	จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย	ลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทัง้สิ้น	แตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนา

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	ใบชา,	หยก,	บัวหิมะ,
ผลิตภัณฑจากผาไหม,	รานไขมุก	,	รานป่ีเซียะ	ซึ่งจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร	เพราะมีผลกับราคาทัวร	ทางบ
ริษทัฯ	จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยู
กับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลทุก
เมือง	หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จาก
ทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน/ทาน/วัน



ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
2.4				เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจอง
และจายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครื่องบินไป
แลว	หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคา
ทัวรทัง้หมดหรือบางสวนได

3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra
Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


