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หงถู่ตี �-โล่วผิง-เมืองโบราณเจี �ยนส่วย-นาขั �นบันไดหยวนหยาง 7 วัน  
สัมผัสทุ่งมัสตาร์ทเหลืองอร่ามและทุ่งหลากสีหงถู่ตี � 

โดย สายการบินไทย 

กาํหนดเดินทาง  24ก.พ.- 2มี.ค.62 
 

 

xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั(สง่ให้ก่อนเดนิทาง � วนั) พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประตู

ทางเข้าที� � เคาน์เตอร์ D  เจ้าหน้าที�ให้การต้อนรับ 

10.55น. เดินทางลดัฟ้าสูน่ครคนุหมงิ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG612 

14.05น.  ถึงคนุหมิง เมืองเอกและนครที�ใหญ่ที�สดุของมณฑลหยนุหนาน ประตสููด่นิแดนแห่งการท่องเที�ยวของหยนุ

หนาน นําท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั �นนําท่านเดนิทางไปยงัเมืองหงถู่ตี �ซึ�งอยู่ในเขตการ

ปกครองของเมืองตงชวนที�ขึ �นชื�อวา่มีภมูิทศัน์ของภเูขาหลากสีที�งดงาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

เยน็ เดนิทางถงึตงชวน เขา้สู่ที�พกัเกสตเ์ฮา้ส ์3*+* หรอืเที�ยบเท่า รบัประทานอาหารเยน็   
 

 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั นําท่านขึ�นเขาเพื�อไปยงัหงถู่ตี�ที�มคีวามหมายวา่ ดนิสแีดง ระหวา่งทาง

แวะชมและถ่ายภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของทอ้งทุง่และเนินเขาสแีดงเขม้ ที�เตม็ไปดว้ยภาพแปลงนาสี

ต่าง ๆ อนัเกดิจากการปลกูดอกไมน้านานาชนิด ไม่วา่จะเป็นทุ่งมสัตารด์ นาขา้วและแปลงดอกไม้
หลากหลายสสีนั ซึ�งเป็นจุดที�นกัถ่ายภาพทั �งชาวจนีและทั �วโลก
ตอ้งมาเยอืน และถอืเป็นจุดที�มภีมูทิศัน์สวยงามที�สุดแหง่หนึ�ง

ของจนี แวะจุดชมววิต่างๆ เริ�มจากหงถู่ตี�จนถงึซงิเถยีนเซยีงมี
ทั �งหมด  7 จุด ไดแ้ก่ Jinxiu Garden, Le Pu Ao, Duo Yi Shu, 
Luo Xia Gou 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั �น เดนิทางกลบัเขา้สู่นครคุนหมงิ ระยะทาง 180 กม.หรอืประมาณ 4 ชั �วโมง 
เยน็ ถงึนครคุนหมงิ นําท่านรบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

วนัแรก  กรงุเทพฯ-คนุหมิง-ตงชวน         (-/-/D) 

วนัที�สอง  ตงชวน-หงถู่ตี�- ภเูขาหลากสี-คนุหมิง       (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

จากนั �น นําท่านเขา้สู่ที�พกั Happy Castel International Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  และพกัผ่อน 

 
 
 

เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้  นําท่านเดนิทางเขา้สู่เขตเมอืงโล่วผงิ (ประมาณ � ชั �วโมง) โล่วผงิ เมอืงแหง่
ทะเลทุง่มสัตารด์ สเีหลอืงอร่ามกวา้งไกลสุดลกูหลูกูตา ลอ้มรอบเนินเขาน้อยใหญ่ เปรยีบไดก้บัทะเลสี
เหลอืงที�รายลอ้มเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่าง ๆ หรอืบางคนอาจจะจนิตนาการเป็นดงัพรมทอมอืผนืใหญ่ปลูาด
ลอ้มเนินเขาเอาไว ้ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ-์มนีาคม เป็นช่วงที�ดอกมสัตารด์จะบานสะพรั �งใหส้เีหลอืงอร่าม

ทั �งทุง่ ใหง้ดงามยิ�ง จนเมอืงโหลวผงิไดเ้ปลี�ยนจากเมอืงเกษตรอุตสาหกรรมกลายมาเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมท่องเที�ยวไปโดยปรยิาย  ดอกมสัตารด์ หรอื ดอกอิ�วไช่ฮวั ในประเทศจนีปลกูเพื�อใชแ้ปร
รปูเป็นนํ�ามนัพชื ซึ�งตามซุปเปอรม์ารเ์กต็บา้นเราจะรูจ้กักนัในนาม นํ�ามนัพชืจากดอกคาโนล่า Canola 

oil ซึ�งราคาพอ ๆ กบันํ�ามนัราํขา้ว ส่วนยอดอ่อนกนํ็ามาทาํเป็นอาหารประเภทผดั ตม้ ใหร้สชาตทิี�
ใกลเ้คยีงกบัผกักวางตุง้ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  ชม เทือกเขาไก่ทอง ชมทศันียภาพของทุ่งมสัตารด์กวา้งใหญ่ระรานตาอยูเ่บื�องล่างที�เตม็ไปดว้ยเนินเขา

น้อยใหญ่ ดูคล้ายไก่ออกหากินยามเช้า สลับยอดแหลมของ

เทอืกเขาสงูตระหง่านเป็นฉากหลงั กวา่ 10 ยอดที�อบอวลด้วยทะเล
หมอกขาวหนา เหน็แล้วเหมอืนไดย้นือยู่บนสรวงสวรรค ์ใหท้่านได้
อิ�มเอมกบัทศันียภาพที�งดงามอนัไม่ไดต้ั �งใจของมนุษย ์

จากนั �น นําท่านเดนิทางต่อไปยงั นํ�าตกเก้ามงักร หรอืจิ�วหลง ซึ�งอยู่ห่าง

ออกทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลา
ประมาณ 45 นาท ี

 นํ�าตกเกา้มงักร มลีกัษณะทางธรณีวทิยาโดดเด่นอนัเกดิจากการกดั

เซาะของนํ�าเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกดิชั �นนํ�าตกลดหลั �นกว่า 10 
ชั �นและสงูตํ�ากวา้งแคบต่างกนั และระหวา่งชั �นมแีอ่งนํ�าตื�นลกึหลาย
ระดบั วดัได้จากความเขม้ของสนํี�า ซึ�งบางคนประมาณวา่เทยีบได้
กบันํ�าตกทลีซูอของไทย 

 นําท่านขึ�นกระเช้า เพื�อใหท้่านไดช้มทศันียภาพมุมสูงเหนือนํ�าตกและแต่เตม็อิ�มกบับรรยากาศระหว่าง
ทางที�ค่อย ๆ เดนิลดัเลาะลงมาตามขั �นบนัไดซึ�งจะวนเป็นวงกลมออกมาดา้นหน้าลานจอดรถ 

เยน็ เขา้สู่ที�พกั  Zhe Shang Hotel 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า รบัประทานอาหารคํ�า และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 

วนัที�สาม คนุหมิง-โล่วผิง-นํ�าตกเก้ามงักร-ซื�อจง       (B/L/D) 

วนัที�สี�   ซื�อจง-ลู่ซี�-ถํ�าใต้ดินอาลู่-หยวนหยาง       (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แลว้จงึนําท่านเดนิทางเขา้สู่เขตเมอืงลู่ซี�  นํา

ท่านเที�ยวชมถํ�าใต้ดินอาลู่ เป็นตํ�าโบราณใตด้นิที�เก่าแกโ่ดยใชเ้ป็น

ที�อาศยัของชาวเผ่าพื�นเมอืงตั �งแต่สมยัราชวงศถ์งัและราชวงศห์ยวน
โดยชื�อถํ�าอาลู่(Alu Cave) เป็นถํ�าหนิงอกหนิยอ้ยตามธรรมชาตทิี�
น่าสนใจคอืชาวเผ่าที�นิยมอาศยัในบา้นดนิไดม้สี่วนหนึ�งอาศยัอยูใ่น
ถํ�าดว้ย จงึทาํใหถ้ํ�านี�มคีวามแตกต่างเหตุใดจงึมชีนเผ่าไปอาศยั

แทนที�การไปอยูบ่นพื�นดนิ ทั �งนี�เป็นเพราะถํ�ามขีนาดใหญ่และมรีปูทรงหลากหลายมแีม่นํ�าเลก็ๆพาดผ่าน
ภายในถํ�า ถํ�าแหง่ใหญ่ที�สุดมคีวามยาวถงึ �,��� เมตรเลยทเีดยีว โดยมรีปูร่างของหนิงอกหนิยอ้ยที�
แตกต่างกนั ตวัโครงสรา้งของผนงัหนิปนูกแ็ตกต่างกนัเป็นรปูร่างที�หลากหลาย ปัจจุบนัการท่องเที�ยวได้

เสรมิเสน่หข์องถํ�าใหน่้าชมยิ�งขึ�นโดยประดบัดว้ยสตีามซอกมุมต่างๆและทาํทางเดนิที�สะดวกสบายใหก้บั
นกัท่องเที�ยว สิ�งที�น่าอศัจรรยอ์กีประการหนึ�งคอืถ้าแหง่นี�เหมอืนเป็นโลกใตด้นิ ซึ�งประกอบไปดว้ยถํ�าที�
มองเหน็ทอ้งฟ้า ถํ�าที�มแีม่นํ�าไหลผ่าน มผีนงัรปูร่างเหมอืนตน้ไม ้เหมอืนภเูขา น่าไปเยี�ยมเยอืนยิ�งนกั 

จากนั �นเดนิทางต่อไปยงัเมอืงหยวนหยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชั �วโมง) 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง 

บ่าย เดนิทางต่อไปยงัเมอืงหยวนหยาง เมืองหยวนหยาง เทศมณฑลหนึ�งในเขตปกครองตนเองชนชาตอิาขา่

และอี� หงเหอ ในมณฑลหยนุหนาน เมอืงแห่งแปลงนาขั �นบนัไดที�ใหญ่ที�สุดในโลก ดว้ยพื�นที�กวา่ 14,000 
ไร่ สามารถมองออกไปไดไ้กลสุดตายากจะหาคาํใดบรรยายเปรยีเปรยถงึความยิ�งใหญ่และความสวยงาม

ได ้ ระหวา่งทางท่านจะไดผ้่านเหน็ทศันียภาพที�เป็นธรรมชาตงิดงาม ผ่านเหน็สวนดอกทอ้ ดอกบว้ยที�อ
อกดอกสชีมพ ูสขีาว ใหท้่านแวะถ่ายรปูตลอดสองขา้งทาง เสรฟิขนมบนรถเพราะวนันี�คณะจะเขา้สู่ที�พกั
คํ�า 

คํ�า เดนิทางถงึเมอืงหยวนหยาง เขา้ที�พกั รบัประทานอาหารคํ�า  
พกัผ่อน Quan Fu Zhuang Hotel �*+ หรอืเทยีบเท่า 

 

 

05.00 น. นําท่านเดินทางไปชม พระอาทิตย์ขึ�นที�นาขั �นบนัไดตวัอีซู่ ซึ�งโอบ

ลอ้มดว้ยภูเขาใหญ่ทั �ง�ดา้น มหีนึ�งด้านที�ลดหลั �นลงไปในหุบเขา คลา้ย
กบัอ่าวขนาดใหญ่ที�ทอดยาวเตม็ภูเขา ชมและถ่ายภาพพระอาทติยข์ึ�น
และทะเลหมอกกับหมู่บ้านที�บ้านมีรูปทรงคล้ายดอกเห็ด ที�ตั �งเป็น

หยอ่ม ๆ อยูบ่นนาขั �นบนัไดกวา่ 6,000 ไร่ ที�เรยีงเป็นแนวขวางจากทศิ
ตะวนัออกสู่ทศิตะวนัตก ชมจุดชมววิมุมสงูบนภเูขาดา้นหลงัหมู่บา้นหวง
เฉ่าหลิง  จะเห็นราวกับม้านับหมื�นตัวควบตะบึงอยู่บนเขาแห่งนี�    

ตลอด 1 ปีที�นี�จะมีทะเลหมอกโอบล้อมถึง 200 วนั โดยทะเลหมอกจะ
หยุดนิ�งอยูท่ ี�อ่าวไม่ลอยออกหรอืจางหายไปไหน เพยีรลอยวนเวยีนจาก
ตะวนัออกสู่ตะวนัตก จากเหนือสู่ใต้ จากเบื�องล่างสู่เบื�องบน ซํ�าไปมา

ตลอดวนั ซึ�งแต่ละครั �งจะให้ทศันียภาพที�สวยงามแตกต่างกนั  เช้านี�รบัประทานก๋วยเตี �ยวสไตล์

ท้องถิ �น ณ อุทยานหยวนหยาง 

จากนั �น ใหท้่านไดส้มัผสัทศันียภาพของนาขั �นบนัไดที�สวยที�สุด ณ จดุชมวิวป้าต้า 

เที�ยง         รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น บรเิวณอุทยาน 

วนัที�ห้า    พระอาทิตยข์ึ�นที�ตั �วอี�ซู่ - ป้าต้า-หมู่บ้านชาวฮาหนี�-พระอาทิตยต์กวิวปากเสือ-หยวนหยาง (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

จากนั �น เดนิทางสู่ หมู่บ้านพื�นเมืองชิ�งโข่ว ชมทศันียภาพและสถาปัตยกรรมและสมัผสัวฒันธรรมของชาวฮาหนี� 

จากนั �น  นําท่านไปยงัจุดชมววิ ปากเสือโคร่ง หรอื เหล่าหู่จุ่ย แห่งนาขั �นบนัไดหยวนหยาง ชื�นชมและถ่ายภาพ

พระอาทติยต์ก ขณะที�ท่านยนือยูบ่นที�สูงของจุดชมววิปากเสอืโคร่ง แล้วกม้มองลงไปยงันาขั �นบนัไดเห

มิ�งผิ�น ทําให้เกดิจนิตภาพที�หลากหลาย ซึ�งดคูล้ายดอกไม้สขีาวขนาดใหญ่ที�กําลงัเบ่งบาน แสงอาทติย์
สาดส่องกระทบเหมอืนกบัคลื�นทะเลสเีขยีวที�กําลงักระเพื�อมขึ�นมา คล้ายนางพญางูเขยีวกาํลงัเลื�อยเลาะ
ไปตามไหล่เขา  ขณะเดยีวกนักค็ลา้ยกบัทอ้งทะเลที�มเีรอืลาํเลก็กาํลงัแล่นในทะเลกวา้ง  ที�นี�ไดร้บัการยก
ยอ่งจากเหล่าช่างภาพให้เป็นทศันียภาพแห่งทอ้งนาที�สวยที�สุดในโลก และไดก้ารจดัอนัดบัจากวารสาร

ฝร ั �งเศสใหเ้ป็น 1 ใน 7 ทศันียภาพที�มนุษยส์รา้งขึ�นไดอ้ยา่งงดงาม เป็นสถานที�ถูกคน้พบใหม่ในปี 1993 
เยน็ นําท่านกลบัเขา้สู่ที�พกัพกัผ่อน พกัผ่อน Quan Fu Zhuang Hotel �*+ หรอืเทยีบเท่า 

 

  
 
 

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ในโรงแรม นําท่านเดนิทางไปยงัเมอืงเจี�ยนสุ่ยซึ�งหา่งไปทางทศิเหนือใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ � ชั �วโมง นําท่านชม บ้านสวนตระกลูจ ูซึ�งเป็นคฤหาสน์พื�นเมอืงขนาดใหญ่ ที�โดดเด่น

ของเขตเตี�ยนหนาน โดยพื�นที�ของสิ�งก่อสร้างกว่า 20,000 ตร.ม.ประกอบไป
ดว้ย สวนดอกไมส้ําหรบัศาลบรรพบุรุษและสวนดอกไม้ส่วนตวัซึ�งอยู่ในบรเิวณ
เดยีวกนั อาคารต่าง ๆ มหีอ้งทั �งหมด 212 หอ้ง ประตหูน้าต่างมกีารตกแต่งดว้ย

ไมฉ้ลุลวดลาย ที�แกะสลกัอย่างประณีตสวยงามและดเูคร่งขรมึทั �งภายนอกและ
ภายใน จนได้รบัการยกยอ่งวา่เป็น “สวนใหญ่สุดอลงัการแห่งเตี�ยนหนาน” ชม 

วดัขงจื�อ ซึ�งเป็นวดัในศาสนาขงจื�อที�ใหญ่ที�สุดอนัดบัสองของประเทศจนี รอง

จากวดัที�บา้นเกดิของขงจื�อที�ชวผีู่ มณฑลชานตง ใหท้่านไดส้กัการะสิ�งศกัดิ �สทิธิ �

เพื�อเป็นสริมิงคล ซึ�งที�นี�เคยใชเ้ป็นสถานที�จดัสอบจอหงวนที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดของจนี 

 นําท่านชม บ่อนํ�าโบราณซีเหมินสุ่ย หรือ บ่อนํ�าต้าป่านจิ�ง บ่อนํ�าที�มคีวามบรสิุทธิ �ปราศจากสารเจอื

ปนไม่มกีาํมะถนั นํ�าที�นี�ใชท้าํเตา้หูไ้ดด้มีาก จนเลื�องลอืวา่ถงึความอร่อย โดยปกตกิารทาํเตา้หูท้ ั �วไป
จะตอ้งใสส่ารประกอบบา้งอยา่งเขา้ไปเพื�อใหเ้ตา้หูแ้ขง็ตวั แต่เมื�อใชนํ้�าที�นี� ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชส้ารดงักล่าว
เลย ซึ�งเตา้หูท้ ี�ไดจ้ะแขง็ตวัไดเ้องและมรีสชาตอิร่อยไรท้ี�ต ิภายในเมอืงจะมรีา้นทาํนํ�าเตา้หูช้ ื�อดงัที�สุดใน

เมอืงจนีตั �งอยู ่และมกีารนํานํ�าจากบ่อนี�ไปชงชา ซึ�งใหร้สชาตหิอมหวานที�สุด ถงึขนาดชาวบา้นหาบนํ�า
ไปตั �งขายตามสถานที�ต่าง ๆ ภายในเมอืง 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชมิเตา้หูเ้จี�ยนสุ่ยที�ลอืชื�อ 

บ่าย ชมเมืองเก่าเจี�ยนสุ่ย เมืองโบราณที�มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้าน

การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของหยุนหนาน และได้ชื�อว่าเป็นเมืองมีชื�อเสียงด้าน
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัดบั 3 ของจนี  เจี�ยนสุ่ยในสมยัหนานจา้วบา้นเรอืนจะก่อสรา้งดว้ยดนิและ
หลงัคาคลุมด้วยหญ้าคา ซึ�งมกัเรยีกกนัในหมู่นักท่องเที�ยวชาวไทยว่า หลงัคาทรงเหด็ ต่อมาในปีค.ศ.
1387 สมยั หมงิหงอู่ ไดข้ยายเมอืงโดยสรา้งดว้ยอฐิ ซึ�งตลอดระยะเวลา 600 กวา่ปีเมอืงเจี�ยนสุ่ยไดเ้ผชญิ

กบัภยัสงครามและแผ่นดนิไหวหลายครั �ง ปัจจุบนัเหลอืสิ�งก่อสรา้งที�งดงามเพยีงไม่กี�แห่ง  นําท่านชมซุ้ม
ประตูเมืองเจี�ยนสุ่ย หรอื “เช่าหยางโหลว” ตั �งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมือง ซึ�งคงความงดงามด้วย
ศลิปกรรมแบบจนีโบราณ  จากนั �น  

วนัที�หก   หยวนหยาง-เจี�ยนสุ่ย-บ้านตระกลูจ-ูบ่อนํ�าต้าป่านจิ�ง-เมืองโบราณเจี�ยนสุ่ย-คนุหมิง  (B/L/D) 
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เดนิทางกลบัเขา้สู่เมอืงคุนหมงิ (เดนิทางประมาณ �.�� ชั �วโมง)    

เยน็ เดนิทางถงึคุนหมงิ รบัประทานอาหารเยน็ 
เขา้สู่ที�พกั Happy Castel International Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  และพกัผ่อน 

 

 
 
เชา้           รบัประทานอาหารที�โรงแรมที�พัก   ชมตลาดท้องถิ�นเมืองคุนหมิง ที�ชาวเมืองจะนําสินค้าท้องถิ�น

หลากหลายมาขายที�นี�  ท ั �งสินค้าเพื�อการอุปโภคบริโภค โซนสตัว์เลี�ยง และของฝากต่างๆ  จากนั �น

เดนิทางเขา้สู่สนามบนิ **อสิระรบัประทานอาหารภายในสนามบนิ ไม่รวมอยูใ่นทวัร ์

15.20น. เดินทางลดัฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG613 

16.35น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวสัดิภาพและประทบัใจมิรู้ลืม 

------------------------------------------------------------------ 

อตัราค่าบริการ (บาท) กรุป๊ 20 ท่านขึ�นไป ไม่มีเข้ารา้นรฐับาล 
กาํหนดเดินทาง พกั � ท่านต่อห้อง พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

24ก.พ.- 2มี.ค.62 38,800.-  5,000.- 

  

อตัรานี�รวม 

- คา่เครื�องบนิระหวา่งประเทศและภาษสีนามบนิ กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-กรงุเทพฯ ช ั �นประหยดั 

- คา่เขา้ชมสถานที�ตามที�ระบใุนโปรแกรม   

- คา่ยานพาหนะรบัสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

- คา่ที�พกัตามที�ระบใุนโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) 

- อาหารมื�อหลกัตลอดการเดนิทางตามที�ระบุในโปรแกรม 

- คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศจนี 4 วนัทําการ 

- คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท และคา่ประกนัอุบตัเิหตุในจนี ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บั

บรษิทัประกนัชวีติ  
- นํ�าดื�มตลอดการเดนิทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไมร่วมนํ�าดื�มในหอ้งพกั) 

- มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นพูดภาษาไทย  

 

อตัรานี�ไม่รวม 

- คา่กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนกัเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กก./ท่าน ส่วนเกนิกโิลกรมัละ 500 บาท 

- คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท์, ค่าซกัรดี 

- คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

- คา่ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษบีรกิารหกั ณ ที�จ่าย 3% 

- ทปิหวัหน้าทวัร ์(ทั �งนี�จํานวนขึ�นกบัความพงึพอใจของท่าน) 

- ทิปคนขบัรถ , ทิปไกด์ท้องถิ�น, ทิปพนักงานยกกระเป๋า  (��� หยวน / ท่าน ตลอดทริป) 

 

 

 

 

วนัที�เจด็    คนุหมิง-กรงุเทพฯ         (B/-/-) 
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การจองที�นั �งและการชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เงนิคา่มดัจําเป็นจํานวนเงนิ 15,000.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน ส่วนที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 

มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด  พรอ้มกบัแจง้ชื�อเป็นภาษาองักฤษ หรอืสง่สําเนาพาสปอรต์มาทางแฟ็กซ์

หรอือเีมล 

*** ในกรณีที�ท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั อตัราดงักล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

 
 
 
การยกเลิก 
1. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ   
    เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึ�นไป เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-6 วนั เกบ็คา่ใชจ้่ายทั �งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการนัตคีา่มดัจําที�พกัโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั �งหมดเนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบนินั �นๆ 

หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯ มสีทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือ    การควบคมุของ
ทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย    การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จาก
อุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิ �และจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารที�  ท่านไดช้าํระไว้
แลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื ห้ามเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื    เอกสาร เดนิทาง
ไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 
5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั �งบนเครื�อง และโรง    แรมที�พกัใน
ต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี�คดิตามราคาตั �วเครื�องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั �วเครื�องบนิปรบัสงูขึ�น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะปรบัราคาตั �วเครื�องบนิ ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
คา่บรกิารนั �นๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ �ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบรษิทัฯ กํากบัเท่านั �น 
9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก    ทางสายการบนิ 
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทั �งสิ�น แต่ทั �งนี� ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิ �การจดัหานี� โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า  


