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หงถู่ตี-้โล่วผิง-เมืองโบราณเจีย้นส่วย-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน  
สัมผัสทุ่งมัสตารท์เหลืองอร่ามและทุ่งหลากสีหงถู่ตี ้

ก ำหนดเดินทำง  20-26 ก.พ.64       โดย สำยกำรบินไทย 
 
 
xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั(ส่งใหก้่อนเดินทาง 7 วนั) พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ประตู

ทางเขา้ท่ี 3 เคานเ์ตอร ์D  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั 
10.55น. เดินทางลัดฟ้าสู่นครคนุหมิง โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG612 
14.05น.  ถึงคนุหมิง เมืองเอกและนครท่ีใหญ่ท่ีสดุของมณฑลหยนุหนาน ประตสูู่ดินแดนแห่งการท่องเท่ียวของหยนุ

หนาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองหงถู่ตีซ้ึ่งอยู่ในเขตการ
ปกครองของเมืองตงชวนท่ีขึน้ชื่อว่ามีภมูิทศันข์องภเูขาหลากสีท่ีงดงาม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

เยน็ เดนิทางถงึตงชวน เขา้สู่ทีพ่กัเกสต์เฮา้ส ์3*+* หรอืเทีย่บเทา่ รบัประทานอาหารเยน็   
 
 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั น าท่านขึน้เขาเพื่อไปยงัหงถู่ตี้ทีม่คีวามหมายว่า ดนิสแีดง ระหว่างทาง

แวะชมและถ่ายภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของทอ้งทุ่งและเนินเขาสแีดงเขม้ ทีเ่ตม็ไปดว้ยภาพแปลงนาสี
ต่าง ๆ อนัเกดิจากการปลูกดอกไม้และพชืพรรณนานาชนิด ซึง่
เป็นจุดทีน่กัถ่ายภาพทัง้ชาวจนีและทัว่โลกตอ้งมาเยอืน และถอื
เป็นจุดทีม่ภีูมทิศัน์สวยงามทีสุ่ดแหง่หนึ่งของจนี แวะจุดชมววิ
ต่างๆ เริม่จากหงถู่ตี้จนถงึซงิเถยีนเซยีงมทีัง้หมด  7 จุด ไดแ้ก่ 
Jinxiu Garden, Le Pu Ao, Duo Yi Shu, Luo Xia Gou 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดนิทางกลบัเขา้สู่นครคุนหมงิ ระยะทาง 180 กม.หรอืประมาณ 4 ชัว่โมง 
เยน็ ถงึนครคนุหมงิ น าทา่นรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Happy Castel International Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  และพกัผ่อน 
 

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

วนัท่ีสอง  ตงชวน-หงถู่ตี้- ภเูขำหลำกสี-คนุหมิง       (B/L/D) 



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

 
 
 
เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่เขตเมอืงโล่วผงิ (ประมาณ 3 ชัว่โมง) ชมทะเลทุ่ง

มสัตำรด์ สเีหลอืงอร่ามกวา้งไกลสุดลูกหูลูกตา ลอ้มรอบเนนิเขาน้อยใหญ่ เปรยีบไดก้บัทะเลสเีหลอืงที่
รายลอ้มเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่าง ๆ หรอืบางคนอาจจะจนิตนาการเป็นดงัพรมทอมอืผนืใหญ่ปูลาดลอ้มเนิน
เขาเอาไว ้ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ-์มนีาคม เป็นช่วงทีด่อกมสัตารด์จะบานสะพรัง่ใหส้เีหลอืงอร่ามทัง้ทุ่ง ให้
งดงามยิง่ จนเมอืงโหลวผงิไดเ้ปลีย่นจากเมอืงเกษตรอุตสาหกรรมกลายมาเป็นเมอืงอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วไปโดยปรยิาย  ดอกมสัตารด์ หรอื ดอกอิ้วไช่ฮวั ในประเทศจนีปลูกเพื่อใชแ้ปรรูปเป็นน ้ามนัพชื 
ซึง่ตามซุปเปอรม์ารเ์กต็บา้นเราจะรูจ้กักนัในนาม น ้ามนัพืชจากดอกคาโนล่า Canola oil ซึง่ราคาพอ ๆ 
กบัน ้ามนัร าขา้ว ส่วนยอดออ่นกน็ ามาท าเป็นอาหารประเภทผดั ตม้ ใหร้สชาตทิีใ่กลเ้คยีงกับผกักวางตุง้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  ชม เทือกเขำไก่ทอง ชมทศันียภาพของทุ่งมสัตารด์กวา้งใหญ่ระรานตาอยู่เบื้องล่างทีเ่ตม็ไปดว้ยเนนิเขา

น้อยใหญ่ ดูคล้ายไก่ออกหากนิยามเช้า สลบัยอดแหลมของเทอืกเขาสงูตระหง่านเป็นฉากหลงั กว่า 10 
ยอดทีอ่บอวลดว้ยทะเลหมอกขาวหนา เหน็แลว้เหมอืนไดย้นือยู่บน
สรวงสวรรค ์ใหท้่านได้อิม่เอมกบัทศันียภาพทีง่ดงามอนัไม่ได้ตัง้ใจ
ของมนุษย ์

จากนัน้ น าท่านเดินทางต่อไปยงั น ้ำตกเก้ำมงักร หรอืจิว่หลง ซึ่งอยู่ห่าง
ออกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลา
ประมาณ 45 นาท ี

 น ้าตกเกา้มงักร มลีกัษณะทางธรณีวทิยาโดดเด่นอนัเกดิจากการกดั
เซาะของน ้าเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดชัน้น ้าตกลดหลัน่กว่า 10 
ชัน้และสงูต ่ากวา้งแคบต่างกนั และระหว่างชัน้มแีอ่งน ้าตื้นลกึหลาย
ระดบั วดัได้จากความเขม้ของสนี ้า ซึ่งบางคนประมาณว่าเทยีบได้
กบัน ้าตกทลีูซอของไทย 

 น าท่านขึ้นกระเช้า เพื่อให้ท่านได้ชมทศันียภาพมุมสูงเหนือน ้าตก
และแต่เต็มอิ่มกบับรรยากาศระหว่างทางที่ค่อย ๆ เดนิลดัเลาะลง
มาตามขัน้บนัไดซึง่จะวนเป็นวงกลมออกมาดา้นหน้าลานจอดรถ 

เยน็ เขา้สู่ทีพ่กั  Zhe Shang Hotel 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า รบัประทานอาหารค ่า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แลว้จงึน าทา่นเดนิทางเขา้สู่เขตเมอืงลูซ่ี่  น าท่านเทีย่วชมถ ำ้ใต้ดินอำลู่ เป็นต ้า

โบราณใตด้นิทีเ่ก่าแก่โดยใชเ้ป็นทีอ่าศยัของชาวเผ่าพืน้เมอืงตัง้แต่สมยัราชวงศ์ถงัและราชวงศ์หยวนโดย
ชื่อถ ้าอาลู่(Alu Cave) เป็นถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยตามธรรมชาตทิีน่่าสนใจคอืชาวเผ่าทีน่ยิมอาศยัในบา้นดนิ
ไดม้สี่วนหนึ่งอาศยัอยู่ในถ ้าดว้ย จงึท าใหถ้ ้านี้มคีวามแตกต่างเหตุใดจงึมชีนเผ่าไปอาศยัแทนทีก่ารไปอยู่
บนพืน้ดนิ ทัง้นี้เป็นเพราะถ ้ามขีนาดใหญ่และมรีูปทรงหลากหลายมแีมน่ ้าเลก็ๆพาดผ่านภายในถ ้า ถ ้า
แห่งใหญ่ทีส่ดุมคีวามยาวถงึ 3,000 เมตรเลยทเีดยีว โดยมรีูปร่างของหนิงอกหนิยอ้ยทีแ่ตกต่างกนั ตัว

วนัท่ีสำม คนุหมิง-โล่วผิง-น ้ำตกเก้ำมงักร-ซ่ือจง       (B/L/D) 

วนัท่ีส่ี   ซ่ือจง-ลู่ซ่ี-ถ ำ้ใต้ดินอำลู่-หยวนหยำง       (B/L/D) 



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

โครงสรา้งของผนังหนิปูนกแ็ตกตา่งกนัเป็นรูปร่างทีห่ลากหลาย ปัจจุบนัการท่องเทีย่วไดเ้สรมิเสน่หข์อง
ถ ้าใหน่้าชมยิง่ขึน้โดยประดบัดว้ยสตีามซอกมุมต่างๆและท าทางเดนิทีส่ะดวกสบายใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 
สิง่ทีน่่าอศัจรรยอ์กีประการหนึ่งคอืถา้แห่งนี้เหมอืนเป็นโลกใตด้นิ ซึ่งประกอบไปดว้ยถ ้าทีม่องเหน็ทอ้งฟ้า 
ถ ้าทีม่แีม่น ้าไหลผ่าน มผีนังรูปร่างเหมอืนตน้ไม ้เหมอืนภูเขา น่าไปเยีย่มเยอืนยิง่นัก จากนัน้เดนิทาง
ต่อไปยงัเมอืงหยวนหยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่างทาง 
บ่าย เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงหยวนหยาง เมืองหยวนหยำง เทศมณฑลหนึ่งในเขตปกครองตนเองชนชาตอิาขา่

และอี้ หงเหอ ในมณฑลหยุนหนาน เมอืงแห่งแปลงนาขัน้บนัไดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 14,000 
ไร่ สามารถมองออกไปไดไ้กลสุดตายากจะหาค าใดบรรยายเปรยีเปรยถงึความยิง่ใหญ่และความสวยงาม
ได ้ ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้่านเหน็ทศันยีภาพทีเ่ป็นธรรมชาตงิดงาม ผ่านเหน็สวนดอกทอ้ ดอกบว้ยทีอ่
อกดอกสชีมพ ูสขีาว ใหท้่านแวะถ่ายรูปตลอดสองขา้งทาง เสรฟิขนมบนรถเพราะวนันี้คณะจะเขา้สู่ทีพ่กั
ค ่า 

ค ่า เดนิทางถงึเมอืงหยวนหยาง เขา้ทีพ่กั รบัประทานอาหารค ่า  
พกัผ่อน Quan Fu Zhuang Hotel 3*+ หรอืเทยีบเท่า 

 
 
05.00 น. น าท่านเดนิทางไปชม พระอำทิตย์ข้ึนท่ีนำขัน้บนัไดตวัอีซู่ ซึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขาใหญ่ทัง้3ด้าน มหีนึ่ง

ดา้นที่ลดหลัน่ลงไปในหุบเขา คล้ายกบัอ่าวขนาดใหญ่ทีท่อดยาวเต็มภูเขา ชมและถ่ายภาพพระอาทติย์
ขึ้นและทะเลหมอกกบัหมู่บ้านที่บ้านมรีูปทรงคล้ายดอกเห็ด ที่ตัง้เป็นหย่อม ๆ อยู่บนนาขัน้บันไดกว่า 
6,000 ไร่ ที่เรียงเป็นแนวขวางจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก ชมจุดชมวิวมุมสูงบนภูเขาด้านหลัง
หมู่บา้นหวงเฉ่าหลงิ  จะเหน็ราวกบัมา้นับหมื่นตวัควบตะบึงอยู่บนเขาแห่งนี้    ตลอด 1 ปีที่นี่จะมทีะเล
หมอกโอบลอ้มถงึ 200 วนั โดยทะเลหมอกจะหยุดนิ่งอยู่ทีอ่่าวไม่ลอยออกหรอืจางหายไปไหน เพยีรลอย
วนเวยีนจากตะวนัออกสู่ตะวนัตก จากเหนือสู่ใต้ จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ซ ้าไปมาตลอดวนั ซึง่แต่ละครัง้
จะให้ทศันียภาพที่สวยงามแตกต่างกนั  เช้านี้รบัประทานก๋วยเตีย๋วสไตล์ท้องถิน่ ณ อุทยานหยวนห
ยาง 

จากนัน้ ให้ท่านได้สมัผสัทศันียภาพของนาขัน้บันไดที่สวยที่สุด ณ จุดชมวิว
ป้ำต้ำ 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ บรเิวณอุทยาน 
จากนัน้ เดนิทางสู่ หมู่บ้ำนพ้ืนเมืองช่ิงโข่ว ชมทศันียภาพและสถาปัตยกรรม

และสมัผสัวฒันธรรมของชาวฮาหนี ่
จากนัน้  น าท่านไปยงัจุดชมววิ ปำกเสือโคร่ง หรอื เหล่ำหู่จุ่ย แห่งนาขัน้บนัได

หยวนหยาง ชื่นชมและถ่ายภาพพระอาทติย์ตก ขณะที่ท่านยนือยู่บนที่
สงูของจุดชมววิปากเสอืโคร่ง แล้วก้มมองลงไปยงันาขัน้บนัไดเหมิง่ผิน่ 
ท าให้เกิดจนิตภาพที่หลากหลาย ซึ่งดูคล้ายดอกไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่
ก าลังเบ่งบาน แสงอาทิตย์สาดส่องกระทบเหมือนกับคลื่นทะเลสีเขียวที่ก าลงักระเพื่อมขึ้นมา คล้าย
นางพญางเูขยีวก าลงัเลื้อยเลาะไปตามไหล่เขา  ขณะเดยีวกนักค็ลา้ยกบัทอ้งทะเลทีม่เีรอืล าเลก็ก าลงัแล่น
ในทะเลกว้าง  ที่นี่ได้รบัการยกย่องจากเหล่าช่างภาพให้เป็นทศันียภาพแห่งท้องนาที่สวยที่สุดในโลก 

วนัท่ีห้ำ    พระอำทิตยข์ึ้นท่ีตัว่อ่ีซู่ - ป้ำต้ำ-หมู่บ้ำนชำวฮำหน่ี-พระอำทิตยต์กวิวปำกเสือ-หยวนหยำง (B/L/D) 



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

และไดก้ารจดัอนัดบัจากวารสารฝรัง่เศสให้เป็น 1 ใน 7 ทศันียภาพทีม่นุษยส์ร้างขึ้นไดอ้ย่างงดงาม เป็น
สถานทีถู่กคน้พบใหม่ในปี 1993 
เยน็ น าท่านกลบัเขา้สู่ทีพ่กัพกัผอ่น พกัผ่อน Quan Fu Zhuang Hotel 3*+ หรอืเทยีบเทา่ 

 
  
 
 

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ในโรงแรม น าท่านเดนิทางไปยงัเมอืงเจีย้นสุ่ยซึง่ห่างไปทางทศิเหนือใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านชม บ้ำนสวนตระกลูจู ซึง่เป็นคฤหาสน์พื้นเมอืงขนาดใหญ่ ทีโ่ดดเด่น
ของเขตเตี้ยนหนาน โดยพืน้ทีข่องสิง่ก่อสรา้งกว่า 20,000 ตร.ม.ประกอบไปดว้ย สวนดอกไมส้ าหรบัศาล
บรรพบุรุษและสวนดอกไม้ส่วนตวัซึ่งอยู่ในบรเิวณเดยีวกนั อาคารต่าง ๆ มหีอ้งทัง้หมด 212 ห้อง ประตู
หน้าต่างมกีารตกแต่งดว้ยไมฉ้ลุลวดลาย ทีแ่กะสลกัอย่างประณีตสวยงามและดูเคร่งขรมึทัง้ภายนอกและ
ภายใน จนไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “สวนใหญ่สุดอลงัการแห่งเตี้ยนหนาน”   

 น าท่านชม บ่อน ้ำโบรำณซีเหมินสุ่ย หรือ บ่อน ้ำต้ำป่ำนจ่ิง บ่อน ้าทีม่คีวามบรสิุทธิป์ราศจากสารเจอื
ปนไม่มกี ามะถนั น ้าทีน่ี่ใชท้ าเตา้หูไ้ดด้มีาก จนเลื่องลอืว่าถงึความอรอ่ย โดยปกตกิารท าเตา้หูท้ ัว่ไป
จะตอ้งใส่สารประกอบบา้งอย่างเขา้ไปเพื่อใหเ้ตา้หูแ้ขง็ตวั แต่เมือ่ใชน้ ้าทีน่ี่ ท าใหไ้ม่ตอ้งใชส้ารดงักล่าว
เลย ซึง่เตา้หูท้ีไ่ดจ้ะแขง็ตวัไดเ้องและมรีสชาตอิร่อยไรท้ีต่ ิภายในเมอืงจะมรีา้นท าน ้าเตา้หูช้ื่อดงัทีสุ่ดใน
เมอืงจนีตัง้อยู ่และมกีารน าน ้าจากบอ่นี้ไปชงชา ซึง่ใหร้สชาตหิอมหวานทีสุ่ด ถงึขนาดชาวบา้นหาบน ้า
ไปตัง้ขายตามสถานทีต่่าง ๆ ภายในเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชมิเตา้หูเ้จีย้นสุ่ยทีล่อืชื่อ 
บ่าย ชมเมืองเก่ำเจี้ยนสุ่ย เมืองโบราณที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี เคยเป็นศูนย์กลางด้าน

การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของหยุนหนาน และได้ชื่อว่าเป็นเมืองมีชื่อเสียงด้าน
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัดบั 3 ของจนี  เจีย้นสุ่ยในสมยัหนานจา้วบา้นเรอืนจะกอ่สรา้งดว้ยดนิและ
หลงัคาคลุมด้วยหญ้าคา ซึ่งมกัเรยีกกนัในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า หลงัคาทรงเหด็ ต่อมาในปีค.ศ.
1387 สมยั หมงิหงอู่ ไดข้ยายเมอืงโดยสรา้งดว้ยอฐิ ซึง่ตลอดระยะเวลา 600 กว่าปีเมอืงเจีย้นสุ่ยไดเ้ผชญิ
กบัภยัสงครามและแผ่นดนิไหวหลายครัง้ ปัจจุบนัเหลอืสิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามเพยีงไม่กี่แห่ง  น าท่านชมซุ้ม
ประตูเมืองเจี้ยนสุ่ย หรอื “เช่าหยางโหลว” ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมือง ซึ่งคงความงดงามด้วย
ศลิปกรรมแบบจนีโบราณ  จากนัน้เดนิทางกลบัเขา้สู่เมอืงคุนหมงิ (เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)    

เยน็ เดนิทางถงึคุนหมงิ รบัประทานอาหารเยน็ 
เขา้สู่ทีพ่กั Happy Castel International Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า  และพกัผ่อน 

 
 
เชา้           รบัประทานอาหารที่โรงแรมที่พกั   ชมลำนดอกซำกุระคุนหมิง (จ านวนดอกซากุระมมีากหรอืน้อย

ขึน้กบัสภาพอากาศในแต่ละปีไม่สามารถการนัตไีด้  จากนัน้เดนิทางเขา้สู่สนามบนิ 
เทีย่ง น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั  แลว้จงึส่งท่านเขา้สู่บรเิวณสนามบนิ   
15.20น. เดินทางลดัฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG613 
16.35น. ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพและประทบัใจมิรูลื้ม 

  

วนัท่ีหก   หยวนหยำง-เจี้ยนสุ่ย-บ้ำนตระกลูจู-บ่อน ้ำต้ำป่ำนจ่ิง-เมืองโบรำณเจี้ยนสุ่ย-คนุหมิง  (B/L/D) 

วนัท่ีเจด็    คนุหมิง-กรงุเทพฯ         (B/L/-) 
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อตัรำค่ำบริกำร (บำท) กรุป๊ 20 ท่ำนข้ึนไป ไม่มีเข้ำร้ำนรฐับำล 

ก ำหนดเดินทำง พกั 2 ท่ำนต่อห้อง พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

20-26 ก.พ.64 38,500.-  5,000.- 
  

อตัรำน้ีรวม 

- ค่าเครื่องบนิระหว่างประเทศและภาษสีนามบนิ กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรม   

- ค่ายานพาหนะรบัส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

- ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) 
- อาหารมือ้หลกัตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวซ่ีาเดนิทางเขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 1,000,000 บาท และค่าประกนัอุบตัเิหตุในจนี ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บั
บรษิทัประกนัชวีติ  

- น ้าดื่มตลอดการเดนิทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไม่รวมน ้าดื่มในหอ้งพกั) 
- มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่พูดภาษาไทย  

 
อตัรำน้ีไม่รวม 

- ค่ากระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กก./ท่าน ส่วนเกนิกิโลกรมัละ 500 บาท 

- ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี 

- ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

- ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษ)ี และค่าภาษบีรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

- ทปิหวัหน้าทวัร ์(ทัง้น้ีจ านวนขึน้กบัความพงึพอใจของท่าน) 
- ทิปคนขบัรถ , ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ  (120 หยวน / ท่ำน ตลอดทริป) 

 
กำรจองท่ีนัง่และกำรช ำระเงิน 
ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวนเงนิ 15,000.- บำท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด  พรอ้มกบัแจง้ชื่อเป็นภาษาองักฤษ หรอืสง่ส าเนาพาสปอรต์มาทางแฟ็กซ์
หรอือเีมล 
*** ในกรณีท่ีท่ำนโอนเงินจำกต่ำงจงัหวดั อตัรำดงักล่ำวเป็นอตัรำสุทธิ ไม่รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรของทำงธนำคำร *** 

 
กำรยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ   
    เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ    การควบคุมของ
ทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย    การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จาก
อุบตัเิหตตุ่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที ่ ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื    เอกสาร เดนิทาง
ไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และโรง    แรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั
ค่าบรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผดิพลาดจาก    ทางสายการบนิ 
จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ี ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า  


