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PCN01-8L คนุหมงิ ตา้หลี ่ลีเ่จยีง แชงกรลีา่ พชิติ 2 ภูเขาหมิะ 6D 5N (8L) 

 แชงกรลีา่ ดนิแดนในฝนั จากหนงัสอื LOST HORIZON 

 ขึน้กระเชา้ใหญ ่ชม ภเูขาหมิะมงักรหยก 

 ชมสดุยอดเมอืงโบราณ : เมอืงโบราณลีเ่จยีง / เมอืงโบราณจงเตีย้น 

 ชม วดัลามะซงจา้นหลงิ ไดช้ือ่วา่ พระราชวงัโปตะลานอ้ย 

 ขึน้กระเชา้ชม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ สมัผสัลานหมิะกวา้งใหญภ่ายใตท้อ้งฟ้าสคีราม 

 ชม สระมงักรด า ทีม่นี า้ใสจนสะทอ้นทวิทศันข์องเทอืกเขาหมิะมงักรหยก 

 ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ชอ่งแคบทีล่กึทีส่ดุในโลก 

 ชม โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง แมน่ า้ทีย่าวอนัดบัสามของโลก 

 เมนพูเิศษ ลิม้รส อาหารจนีกวางตุง้ / สกุีป้ลาแซลมอน / สกุีเ้ห็ด 

 พกัโรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว ทกุคนื !!!! 
 ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเทา่น ัน้ ++++ รา้นแชเ่ทา้บวัหมิะ++++ 

 ราคาทวัร ์รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
     

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ -  สนามบนิหมงิฉางซุย่ (คุนหมงิ)-HOTEL 

( ) 8L802: 20.55-00.20 

   Hang Li Hotel 

 4* Stars or Similar

2 
วดัหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู ้ - เมืองตา้หลี ่- เมือง

โบราณตา้หลี ่  - ผา่นชมเจดยีส์ามองค์

   Tong Xin Tang 

 4* Stars or Similar

3 

เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) - ระหวา่งทาง ชมโคง้แรกแม่น า้

แยงซเีกยีง - ชอ่งแคบเสอืกระโจน – เมอืงโบราณแชงกรี

 ลา่

   
Grace Hotel 

 4* Stars or Similar

4 

หุบเขาพระจนัทรนี า้เงนิ (รวมกระเชา้) – วดัลามะซงจา้นห

ลงิ (รวมรถแบตเตอรี)่ - เมอืงลีเ่จยีง - สระมงักรด า เมอืง

 เกา่ลีเ่จยีง

   Feng Huang Yang 

Sheng Hotel 

 4* Stars or Similar

5 
อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ่ ไป-กลบั) 

 อทุยานน า้หยก - เมอืงฉูฉง

  

 

 Yu Hua Hotel 

 4* Stars or Similar

6 
เข ้าร ้านแช่เท้าบวัหิมะ  - สนามบนิคุนหมิง - สนามบิน

 สุวรรณภมู ิ KMG-BKK 8L801 (18.30-19.45)

    

การนัต ี

10 คนออก

เดนิทาง !!! 



PCN01-8L คนุหมงิ ตา้หลี ่ลีเ่จยีง แชงกรลีา่ พชิติ 2 ภูเขาหมิะ 6D 5N (8L) 

เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามหากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ 

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง และขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

อนัเนือ่งมาจาก หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม - พฤศจกิายน 2562 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ 
 คณะพรอ้มกันที ่18.00 น. กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 

เคานเ์ตอร ์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและสายการบนิ LUCKY AIR 

ชว่ยทา่นจัดการดา้นเอกสาร และสมัภาระในการการเดนิทางจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 ออกเดนิทางสู ่20.55 น. โดยเมอืงคนุหมงิ เทีย่วบนิที ่  สายการบนิ Lucky Air 8L802 

 เดนิทางถงึ 00.20 น. เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในสนามบนินานาชาตฉิางสุ่ย เมอืงคุนหมงิ 

มณฑลยนูนาน ไดส้มญานามวา่ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ 

  เวลาทีจ่นีเร็วกวา่ไทย 1 ช ัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของทา่น เพือ่ใหต้รงตามเวลานดัหมาย

  จากนัน้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  ทีพ่กั Hang Li Hotel (เมอืงคนุหมงิ)

 

 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 วดัหยวนทง - เมอืงโบราณกวนตู ้- เมอืงตา้หลี ่- เมอืงโบราณตา้หลี ่- ผา่นชม

เจดยีส์ามองค ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ วัดแหง่นี้เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในวดัหยวนทง (Yuantong Temple) 

เมอืงคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แต่สมัยราชวงศถั์ง
มีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่
การสรา้งวัดแห่งนี้ดูแลว้จะแปลกตากว่าวัด

อืน่ๆในจีน เพราะปกตแิลว้การสรา้งวัดของ
จีนส่วนมากจะตอ้งสรา้งอยู่บนภูเขา แต่วัด
หยวนทงสรา้งวัดต ่ากว่าภูเขา โดยวหิารจะ

อยูต่ ่าทีส่ดุ เนื่องจากวัดแหง่นี้ไมไ่ดส้รา้งขึน้
เพือ่เป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจา้แม่
กวนอมิมาก่อน วัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้

เ ป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ช ิง 
เ นื่ อ ง จ าก วั ดนี้ ไ ด ้ถู กท า ล าย ในสมั ย

ราชวงศ์หมิง และไดรั้บการบูรณะโดยอู๋
ซานกุย้ ในสมัยที่อู๋ซานกุย้มาปกครองที่
คนุหมงิ 

วัดหยวนทง เป็นวัดที่ผสมผสานทั ้ง วัดไทย พม่า และธิเบต วัดแห่งนี้ เ ป็นศูนย์กลาง ของ

พระพทุธศาสนาถงึ 3 นกิาย สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถั์งมอีายยุาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่วที่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient City) 

ไดรั้บการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง 
เ สื้อ ผ ้า  อ าห า รพื้ น เ มือ ง  ข นม  แล ะล าน

เอนกประสงค์ทีช่าวจีนในคุนหมงิทุกเพศทุกวัย
จะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ

แบบเมืองโบราณ ทีสรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้ขายของแบบ
จนีในสมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงค ์

สรา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืง
โบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธเิบต เมอืง
โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึชวีติความเป็นอยู่

ของชาวจีนในคุนหมงิที่มีหลากหลาย ใหท้่าน
อสิระชอ้ปป้ิง เดนิเลน่ตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่ เขตปกครองตนเอง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจีน ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่

ระดับ 1,975 เมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังอาหาร น าท่านชม สัมผัสบรรยากาศอันสงบเมอืงโบราณตา้หลี ่(Ancient Town of Dali) 

เงยีบของ เมอืงไทเ่หอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 

1000 ปี มกี าแพงเมอืงทีส่วยงาม บนก าแพงยังมหีอซึง่ม ี หากป้ายหนิแกะสลกัค าว่า "ตา้หลี"่ 
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ท่านมาถงึจุดนี้ เสมือนว่า ท่านไดม้าถงึอาณาจักรน่านเจา้แลว้ ภายในเมืองโบราณยังมีสนิคา้
พืน้เมอืงใหท้า่นไดซ้ือ้หา เพือ่เป็นของฝากไดอ้ยา่งจุใจ 

ผา่นชม อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเด่นงดงามอยู่ดา่นเจดยีส์ามองค ์ รมิทะเลสาบ

ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์เออ๋ไห ่

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ Tong Xin Tang (เมอืงตา้หลี)่ 
 

วนัที ่3 เมอืงจงเตีย้น (แชงกรลีา่) - ระหว่างทางชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง - ช่อง

แคบเสอืกระโจน - เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตีย้น (แชงกรี

ซึง่อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของล่า) 

มณฑลยนูนานซึง่มพีรมแดนตดิกับอาณาเขต
หนาซ ีของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหย ี
ของเมอืงหนงิหลาง สถานทีแ่หง่นี้จงึไดช้ือ่วา่ 

ระหว่างทาง น า“ดนิแดนแห่งความฝัน” 

ทา่นแวะชม โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกยีง (ใช ้

เกดิจากแม่น ้าเวลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

แยงซีที่ไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่

เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 

จนเกดิเป็น “ ” โคง้แรกแมน่ า้แยงซี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนัน้ เดนิทางสู ่หูเ่ทีย่วเสยี หรอื ชอ่งแคบเสอืกระโจน  เป็น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)

ร่องน ้าเชีย่วในหุบเขาทีม่คีวามยาวต่อเนื่องกันถงึ 25 กม. มแีก่งอันตรายถงึ 18 แห่ง จงึไม่มใีคร

กลา้ลอ่งแกง่ในแถบนี้ จุดแคบทีส่ดุวัดได ้30 เมตร และเป็นชอ่งแคบทีล่กึทีส่ดุในโลก คอืประมาณ 
3,900 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบเสอืนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึ

เป็นทีม่าของ  "ชอ่งแคบเสอืกระโจน"
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จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เมอืงโบราณแชงกรลีา่ เป็นศูนยร์วม(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) 

ของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคน

พืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ Grace Hotel (เมอืงแชงกรลีา่) 
 

วนัที ่4 หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (รวมกระเช้า) – วดัลามะซงจ้านหลนิ (รวมรถ

แบตเตอรี)่ - เมอืงลีเ่จยีง – สระมงักรด า - เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลนิ (Ganden Sumtseling Monastery)  

วัดซงจา้น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

หลนิเป็นวัดลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล ยูนาน

ทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ตัง้อยู่บรเิวณเชงิ
เขาฝอปิง อยู่ห่างจากตั ว เมืองแชการีล่า  5 
กโิลเมตร ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1679 เป็นวัดลามะ

ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยู่
กวา่ 700 รปู องคด์าไลลามะทีห่า้ของทเิบตเป็นผู ้
เลือกสรรสถานที่สรา้งวัดแห่งนี้หลังกราบทูล

จักรพรรด ิคังซแีหง่ราชวงศ ์ชงิ และจักรพรรด ิคัง

ซไีดพ้ระราชทานนามวา่  กุยฮวา่ซือ่

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เชงิเขา เพือ่โดยสาร ขึน้ไปยัง กระเชา้ไฟฟ้า หุบเขาพระจนัทรส์นี า้

เงนิ (The Valley of Blue Moon) ซึง่บรเิวณทัง้เขาปก(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

คลุมดว้ยตน้กุหลาบพันปี ซึง่จะออกดอกหลากสสีัน ทัง้ขาว ชมพู ชมพูเขม้ ใหทุ้กท่านไดช้ืน่ชม

ความงาม บรเิวณตอนกลางของหุบเขาท่านจะไดพ้บกับความงามเดอืนพฤษภาคม - สงิหาคม 

ของทุง่หญา้ ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามร ีทีอ่อกหาอาหารและเล็มหญา้ เดอืนกนัยายน - 

หบุเขานี้จะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนไปทั่วเชน่กัน เมือ่โดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขา เมษายน 



PCN01-8L คนุหมงิ ตา้หลี ่ลีเ่จยีง แชงกรลีา่ พชิติ 2 ภูเขาหมิะ 6D 5N (8L) 

ซึง่สูงกว่าระดับน ้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะไดส้ัมผัสลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตา 
ภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงามดั่งภาพวาด ใหท้า่นชืน่ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตืน่ตาของลานหมิะ
และทวิทัศน์เบือ้งลา่ง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ…สุกีป้ลาแซลมอน 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) 

มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
ปี 1997 จากองคก์ารยเูนสโก พืน้ทีแ่หง่นี้มปีระวัตศิาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานหลายรอ้ยปี และเป็นทีต่ัง้

ถิน่ฐานของชนเผ่าหน่าซ ี(Naxi) ทีอ่พยพมาจากทเิบต น าท่านชม สระมงักรด า (Heillongtan, 

หรอื Black Dragon Pool) เฮยหลงถนั อยู่ใน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยูว้ฉวน 

ตัง้อยูใ่นตัวเมอืงลีเ่จียง ห่างจากตัวเมอืงเก่าลีเ่จียง

ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร เเละทาง
ยูเนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระน ้ า

มังกรนี้สรา้งขึน้สมัยราชวงศ์ชงิ (เเมนจู) จุดเด่น

 ของทีน่ ีค่อื ความใสของน า้ทีใ่สราวกบัมรกต

สระน ้ามังกรด า เเห่งนี้มเีรือ่งเล่าขานต่อต่อกันมาว่า 

ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใตน้ ้ าบา้ง 
ผุดขึน้มาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้น
เงียบสงบและงดงามดว้ยบงึน ้ าใสสะอาดสะทอ้น

ภาพทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยกไดอ้ย่าง
ชัดเจน ว่ากันว่าทวิทัศน์ของเทอืกเขาหมิะมังกรหยกทีม่องจากบรเิวณ สระมังกรด าเป็นหนึ่งใน
ทวิทัศน์ทีง่ดงามทีส่ดุของจนี 

น าท่านชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง (Ancient Town of Lijiang) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 

เ มือ ง เก่ ากว่ า  800  ปี  ที่มีนาที) 

สถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
แตกต่างไปจากเมืองโบราณอืน่ๆ ของจีน 

เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตัง้รกรากของ
ชาวหน่าซ ีหรือนาซ ีมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

เมืองนี้ยังไดรั้บการขนานนามว่า  "เวนิ

และเป็นเมอืงมรดกโลกสแหง่ตะวนัออก" 

อกีดว้ย และเมอืงโบราณลีเ่จียงเองก็ยังคง

รักษาความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมี
ทางเดนิทีปู่ดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบ

จนีโบราณ ล าธารทีไ่หลผ่านเกอืบทกุหลังคาเรอืน ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบสะพานโคง้หนิเกา่แก ่

ลูไ่หวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมอืงเก่าจะมาบรรจบกันที่ ตลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟาง

ศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ เจยี” 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  Feng Huang Yang Sheng Hotel (เมอืงลีเ่จยีง)
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วนัที ่5 อุทยานภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ไป-กลบั) – อุทยานน า้หยก – เมอืง

ฉู่สง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 
 

 

 

น าทา่นสู ่ หรอื อุทยานภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) อวีห้ลงเซีย่

ซาน ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

ภเูขาสงูทีต่ัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปี ทวิเขาแหง่นี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้ม
ตา่งๆ ทัง้หบุหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุง่หญา้น่าซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็น
ลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะทีป่กคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิ

ของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า ทวิเขาแหง่นี้จงึไดช้ือ่วา่ ภเูขาหมิะมังกรหยก นักท่องเทีย่ว
สามารถน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่า
ระดับน ้าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้ง

ทางทีข่ ึน้ยอดเขา ชืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาต ิอกีทัง้ภเูขาหมิะมังกรหยกแห่ง
นี้ ยังเป็นทีม่าของต านาน ชนเผ่าน่าซ ีทีอ่าศัยอยู่ในเขตทีร่าบแถบนี้มานานนับพันปี ทวิเขาแห่งนี้

มพัีมธุพ์ชืปกคลมุอยา่งหนาแน่น ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมป่้าจะผลบิานมสีสีันตระการตา ผูค้นจะพา

กันตอ้นสตัวเ์ลีย้ง พวก แพะ แกะ และจามรเีพือ่อกมากนิหญา้ (ราคาทวัรร์วมกระเชา้ไป-กลบั

แลว้) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

น าท่านสู ่ หรอื อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) หมู่บา้นน า้หยก (ใชเ้วลาเดนิทาง

ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาหมิะมังกรประมาณ 45 นาท)ี 

หยก ดา้นทศิเหนือของเมอืงลีเ่จยีงหา่งจากตัวเมอืง

ลี่เจียง 15 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นพื้นเมืองเล็ก ๆ 

ท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามตามหลัก  ฮวงจุ ย้ 

(ดา้นหนา้มนี ้า ดา้นหลังมภีูเขา) น ้าทีน่ี่จะเป็นน ้าใส

ที่มีสเีขียวคลา้ยหยก จนเป็นที่มาของหมู่บา้นน ้ า

หยก น ้าทีไ่หลมาทีห่มูบ่า้นนัน้มทีีก่ าเนดิมาจากน ้าผุ

บนภเูขาใตต้น้ไมย้ักษ์อายกุวา่พันปี สองตน้ ปัจจุบัน

หมู่บา้นน ้ าหยกไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วระดับ 4 A ของจนี 

จากนั้นเดนิทางสู ่เมอืงฉู่สง (Chuxiong) เป็นเมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม.) 

หลักของเขตปกครองตนเองชนชาตหิย ีเดมิเมอืงฉู่สงมชีือ่เสยีงในการผลติผา้ไหม และบุหรี ่การ

เดนิทางสู่เมอืงนี้ใชเ้วลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมงิไปเมอืงฉู่สง 164 

กโิลเมตร และ จากเมอืงฉู่สงไปเมอืงตา้ลี ่260 กโิลเมตร ซึง่เมอืงฉู่สงเป็นเมอืงทางผ่านจากคุนห

มงิ ไปยังเมอืงตา้ลี ่เมอืงลีเ่จยีง และแชงกรลีา่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมนูพเิศษ…สุกีเ้ห็ด 

ทีพั่ก  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ Yu Hua Hotel (เมอืงฉู่สง) 
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วนัที ่6 รา้นบวัหมิะ – ประตมูา้ทองไกห่ยก - สนามบนิคนุหมงิ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ สู ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) รา้น

เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ นวดเทา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้

ไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาบวัหมิะ

แผลไฟไหมผุ้พอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

จากนั้นน าท่านสู่ ใหท้่านประตูม้าทองไก่หยก 

อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงคุนหมงิ 

ซึง่มซีุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่หยก ภาษาจีน

เรยีกวา่จนิหมา่และป้ีจี จนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่ง

นี้ โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี 

สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่ง

นี้  เ ป็นแหล่งเสื้อผา้แบรนด์เนมทั ้งของจีนและ

ต่า งป ระ เทศ  ที่ป ร ะตูม า้ทองไก่หยกรวมทั ้ง

เครือ่งประดับ ประตมูา้ทองไกห่ยกมอีัญมณีชัน้เยีย่ม 

รา้นเครือ่งดืม่และประตมูา้ทองไกห่ยกมรีา้นอาหารพืน้เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิ ฉางสุย่ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่18.30 น. สายการบนิ Lucky Air  8L801

 ถงึ โดยสวัสดภิาพ 19.45 น. สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

 
 
 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่มไ่ด ้หมายเหต.ุ.. 

เกีย่วขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หาก

เกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดรั้บไมต่รงกับทีส่ั่งไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านั้น  บรษัิทฯ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของ

ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรท์ัง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 
 

เงือ่นไขและราคา ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรุณาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

(มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ)*** 

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว  

จา่ยเพิม่ 

9 – 14 ตลุาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 
16 - 21 ตลุาคม 2562 21,999.- 22,999.- 4,500.- 
18 - 23 ตลุาคม 2562 22,999.- 22,999.- 4,500.- 
23 – 28 ตลุาคม 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 

30 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
6 - 11 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
7 - 12 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
13 - 18 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
20 - 25 พฤศจกิายน 2562 20,999.- 20,999.- 4,500.- 
21 - 26 พฤศจกิายน 2562 21,999.- 21,999.- 4,500.- 
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อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด และ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
 ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ ( หอ้งพักได ้2 ท่าน ในกรณีที่เดนิทางดว้ยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัด

หอ้งพักใหท้า่นแบบ 2 เตยีงและมเีตยีงเสรมิใหท้า่น 1 เตยีง ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ายการทัวรร์ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ายการทัวรร์ะบุ 
 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ายการระบ ุ

  ตอ้งไป-คา่วซี่าเขา้ประเทศจนีเป็นแบบหมู่คณะ หรอื Group Visa on arrival ** วซี่าแบบหมู่คณะ 

กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้ 

กรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี ลูกคา้ทีม่วีซีา่จีนอยู่แลว้ไม่สามารถหักคนืค่าวซีา่ได ้

และทางบรษิทัไม่มกีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีแลว้ ทุกกรณี** กรณีลูกคา้มวีซี่า

แลว้ กรุณาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

 กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักตามทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นละ 20 กโิลกรัม 
 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
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  กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ รวม 200 หยวน หรอื 1,000 บาท ตอ่คน (เด็กช าระทปิเท่า

ผูใ้หญ)่ ไมร่วมคา่ของหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยใหต้ามความพงึพอใจ 

 ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกให ้

ภายหลัง ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้ับบรษัิททัวรเ์ทา่นัน้ 
 

เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในการจองครัง้แรก (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืท ัง้หมด 

พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

2. สง่หนังสอืเดนิทางตัวจรงิ, พรอ้มรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซา่จีนในหัวขอ้ดา้นล่าง) และ

เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณียืน่ดว่น 3 วนัท า

 (อัตราดังกลา่วขา้งตน้ ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้) การ ช าระคา่สว่นตา่งเพิม่ 1,500 บาท

3. (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ) ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 

เงือ่นไขการจอง และยกเลกิทวัร ์  

1. แจง้จ านวนผูเ้ดนิทาง ขึน้อยูก่ับโปรแกรมทัวรท์ีท่่านพรอ้มช าระเงนิมดัจ างวดแรก ทา่นละ 10,000.- บาท 

เลอืกจอง หากทา่นยกเลกิหลังการช าระค่ามัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืค่ามัดจ าใหท้่านในทุกกรณี 
แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าใชส้ทิธิแ์ทนได ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใดๆ 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทาง 30 วัน หากทา่นยกเลกิหลังการช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ไมส่ามารถคนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาใชส้ทิธิ์
แทนได ้โดยเสยีคา่ใชจ้่ายบางสว่นเพิม่ เชน่ คา่วซีา่ส าหรับผูท้ีม่าแทนทา่น และค่าเปลีย่นชือ่ทีต่อ้งจ่ายใหก้ับ

สาการบนิ 
3. เมือ่ท่านเลอืกวันเดนิทาง และไดว้างเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ท่านไม่สามรถเลือ่นการเดนิทางได ้

หรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรไ์ด ้การเลือ่นหรอืเปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ท่ากับการยกเลกิทัวร์ ซ ึง่ทางบรษัิทฯ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวร ์หรอืเงนิมัดจ าทัวรใ์หท้า่นได ้

 

 
 
 

 
 

เอกสารในการยืน่วซี่าแบบหมู่

คณะ 

วซีา่กรุป๊ (ตอ้งเรยีงแถวเขา้

พรอ้มกนัท ัง้กรุป๊ตอนเขา้ 

ตม. จนี) 
 
 
 

(ราคาใหมป่รบัใชต้ ัง้แต ่15 มนีาคม 
62  
เป็นตน้ไป ประกาศจากสถานทตูจนี) 

 
วซีา่เดยีวแบบปกต ิ4 วันท าการไมนั่บรวม
เสาร ์– อาทติย ์และวันหยดุของสถานทตู

จนี เขา้ – ออก 
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ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีมกีารประกาศยกเลกิวซิา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทัง้ส ิน้ ท าใหไ้มส่ามารถหมายเหต ุ: 

ยืน่วซีา่กรุ๊ปไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการเก็บคา่วซีา่เพิม่เตมิจากราคาทัวร ์วซีา่เดยีวทา่นละ 1,950 บาท สว่น

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการยืน่ กรณุาสอบถามทางบรษัิทฯ 

*ลูกคา้ทีเ่คยไป อนิเดยี/ ตรุก/ี ปากสีถาน หรอื กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง จะไมส่ามารถยืน่วซี่ากรุป๊

ได ้จะตอ้งเป็นวซี่าเดีย่วเทา่น ัน้ 

กรณีลูกคา้ตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่ว คา่วซี่าเดีย่ว 1,950 บาท/ทา่น (ใชเ้วลาในการยืน่วซี่า 15 วนัท าการ) 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ขอสงวนสทิธ ิไ์มอ่อกเดนิทาง 

2-3 สปัดาหก์อ่นวันเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่คืนเงิน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการทัวรน์ี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดรั้บการยนืยันทีน่ั่ง

จากสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 
6. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษัิทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหาสถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ๆมาทดแทน โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

9. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่จากท่าน  เฉพาะกรณีทีท่่านไม่สามารถไปเขา้ชมรา้น

จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงตามโปรแกรมทัวร ์เชน่ รา้นบัวหมิะ รา้นหยก รา้นผา้ไหม รา้นใบชา และรา้นไข่มุก ตาม
นโยบายสง่เสรมิการท่องเที่ยวและสรา้งรายไดใ้หท้อ้งถิน่ขององค์การท่องเทีย่วทอ้งถิน่ เพราะการเขา้ชม
รา้นคา้เหล่านี้จะไดรั้บการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบางสว่นจากองคก์ารท่องเทีย่วทอ้งถิน่ ซึง่มผีลท าใหค้่าทัวร์ที่

ทา่นจ่ายถกูลง  ดังนัน้หากทา่นไมเ่ขา้ชมรา้นใดรา้นหนึง่ หรอืทัง้หมดยอ่มสง่ผลใหค้า่ทัวรแ์พงขึน้เนื่องทางทวัร์
ไมไ่ดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิการเขา้ชมรา้นคา้ฯ   ซึง่ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บค่าทัวรเ์พิม่จาก

ทา่น  
10. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งซือ้ตั วโดยสารรถทัวร์ หรอืเครือ่งบนิภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิท ฯ พรอ้มขอค ายืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดห้รือไม่ มเิช่นนัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

 หนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุหากนับจากวันทีต่อ้งใช ้

เดนิทางจนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปท าเลม่ใหมท่ันท ี

 หนังสอืเดนิทางทีช่ ารุด หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สีว่นใดสว่นหนึ่งขาดหายหรอืช ารุด เชน่ หนา้แรกทีม่รีูป
และรายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็น

รายละเอยีดไดค้รบถว้น หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึ่ง
ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางช ารดุทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยังผลใหผู้เ้ดนิทางไม่สามารถเดนิทางหมายเหต ุ

ตามก าหนดได ้ กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์



PCN01-8L คนุหมงิ ตา้หลี ่ลีเ่จยีง แชงกรลีา่ พชิติ 2 ภูเขาหมิะ 6D 5N (8L) 

เขา้ ออกประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้่านทีส่นามบนิในวันเดนทาง ส าหรับท่านผู ้
เดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอกีครัง้ก่อนเดนิทางไปสนามบนิ ว่า

ไม่หยบิผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ช ารุด บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ หากหนังสอืเดนิทางของท่านมปัีญหา
ดังกลา่วจนท าใหท้า่นเดนิทางไมไ่ด ้
 

โปรแกรมทวัรด์งักลา่ว ลงรา้นรฐับาล 1 รา้นเทา่น ัน้ !!! กรณีไมต่อ้งการลงรา้น ลูกคา้ตอ้ง

จา่ยเงนิเพิม่ ทา่นละ 500 บาทคะ่ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 


