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ร่วมเดนิทางกบัเราไปยงั แชงกรลีา่ แห่งสดุทา้ย ที่ถกูเลา่ขานสืบตอ่กนัมา ณ อทุยานย่าตงิชว่งฤดใูบไม้

เปลี่ยนสีแสนงดงาม  

ย่าตงิ หล่ีถงั หย่าเจียง คงัตงิ ซินตเูฉียว เฉิงต ูชมความงามของวิวทิวทศันข์องภเูขาหิมะ ทุ่งหญา้ป่า

เปลี่ยนสี พรอ้มสถานที่ทอ่งเที่ยวอีกมากมาย 

☺เขา้ชมอทุยานย่าตงิ 2 วนั ☺ชมอทุยานมูเ่กอ๋ฉัว่ และ เมืองซินตเูฉียวแสนสวย☺ชมเมืองโบราณล่ีเจียง 

☺ขึน้กระเชา้เยือนยอดเขาหิมะมงักรหยก☺ที่พักระดบั 4+5 ดาว☺บินตรงดว้ยสายการบินไทย☺บิน

ภายใน 1 ครัง้☺อาหารด ีมีอาหารพิเศษ สกุี้เห็ด สกุี้ปลาแซลมอน☺ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กากสดุอศัจรรย ์ 

พรอ้มชมโชวจ์างอ้ีโหมว่สดุอลงัการ☺ไมล่งรา้นช็อป 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

18 – 28 ตลุำคม 2562 75,900.- 
ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน 
เวลำ เวลำในกำร

เดินทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ เฉิงตู BKK-CTU TG618 10.15-14.25 03.10 ชม. 
วนัท่ีสิบ ล่ีเจียง คุนหมิง LLG-KMG CZ3452 19.25-20.25 01.00 ชม. 

วนัท่ี สิบเอ็ด คุนหมิง กรุงเทพฯ KMG-BKK TG613 15.20-16.35 02.15 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ – เฉิงต ู  

07.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 

4 แถว D เคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอรเ์วย ์(TG) ประตูทางเขา้ท่ี 2 
โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและ

สมัภาระในการเดินทาง 

 

10.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู” มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์

เท่ียวบินท่ี TG618 

 

14.25 น. ถึงสนำมบินซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน (เวลา

ประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศำลเจำ้สำมกก๊ (Chengdu Wu 

Hou Shrine) ซ่ึงเป็นศาลเจา้ของนักปราชญ์ท่ีมีช่ือเสียงในสมยั 3 ก๊ก 

ภายในน าท่านชมรูปป้ันของบุคคลส าคัญในต านานอันยิ่งใหญ่ของชน

ชาติจีน อาทิเช่น ขงเบง้ กวนอ ูเตียวหุย เล่าป่ี ชมสุสานเล่าป่ี 

จากน้ันอิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกท่ี ถนนคนเดินจิงหล่ี ถนน

สายวฒันธรรมท่ีมีขายสินคา้พ้ืนเมืองและขนมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 น ำท่ำนชมโชวเ์ปล่ียนหนำ้กำก TOP SHOW OF SICHUAN ท่ีใชศิ้ลปะ

พรอ้มความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉากภายในเส้ียววินาที 

เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกูล หลายชัว่อายุคน 

ไมถ่่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
 

 

 WEN JIANG CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  CHENGDU 
วนัที่สอง เฉิงต ู– คงัติ้ ง  
07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
08.30 น. จากน้ันน าท่านสู่เมืองคงัต้ิง ระหว่างทางผ่านเมืองหลู่ต้ิง น าท่านแวะชม  
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สะพำนหลู่ติ้ ง (Luding Bridge) สะพานโซ่เหล็กสรา้งขึ้ นในช่วง

จกัรพรรดิคงัซีเรืองอ านาจ (ค.ศ. 1706) เป็นรอยต่อส าคญัระหว่างเขต

ชาวฮัน่และเขตทิเบต สะพานมีความยาว 103 เมตร กวา้ง 3 เมตร ใชโ้ซ่

เหล็กสิบสามเส้นขึงกลางแม่น ้ าต้าตู ้เหอ ท่ีหัวสะพานมีลายมือ

จกัรพรรดิคงัซีท่ีตั้งช่ือว่า สะพานหลต้ิูงเฉียว luding bridge ต่อมาในวนัท่ี 

29 พ.ค. ค.ศ. 1935 กองทพัแดงไดเ้ดินทางถึงท่ีน่ีทหารกลา้แห่งกองทพั

แดง 22 คนไดอ้าสาสกัดกั้นทหารก๊กมินตัน๋ของเจียงไคเช็ค จึงท าให้

กองทัพแดงของท่านเหมารอดจากวงลอ้มของทหารเจียงไคเช็คไปได ้

สะพานแห่งน้ีจึงเป็นสะพานแห่งประวติัศาสตรข์องจีน 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคงัติ้ ง (Kangding) ระหว่างทางให้

ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางท่ีสวยงามตามถนนท่ีสร้างเลียบ

แมน่ ้าตา้ตูเ้หอ  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 KANG DING QING GE  HOTEL หรอืเทียบเท่ำ  KANGDING 

วนัที่สำม คงัตงิ-ซินตเูฉียว  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  อุทยำนมู่เก๋อฉัว่ อยู่ห่างจากเมืองคังต้ิง

ประมาณ 21 กิโลเมตร ถือเป็นอุทยานท่ีมีทิวทัศน์สวยงามโรแมนติก 

ความสวยงามท่ีไม่แพอุ้ทยานจ่ิวจา้ยโกว มีเทือกเขา ป่าไมดึ้กด าบรรพ ์

ทุ่งหญา้ ทะเลสาบนับสิบแห่ง บนพ้ื  นท่ีกว่า 350 ตารางกิโลเมตร และ

สถานท่ีแห่งน้ียงัมีกุหลาบ 1,000 ปีท่ีมีมากถึง 100,000 ตน้ มีทั้งหมด 

68 สายพันธุ์ มู่เก๋อฉัว่ เป็นภาษาทิเบต แปลว่า ทะเลสำบคนป่ำ 

จากน้ันเปล่ียนรถเป็นรถอุทยานเพ่ือชมตามจุดต่างๆ เร่ิมตน้ไต่ระดับ

จากความสูง 2,800 เมตร วิ่งตามเสน้ทางขึ้ นไปจนถึงจุดท่ีความสูง 

3,780 เมตร มีน ้าตกนอ้ยใหญ่สลบักบัโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 

18 กิโลเมตร ชม ทะเลสำบมู่เก๋อฉัว่  เป็นทะเลสาบท่ีตั้ งสูงจาก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 3,780 เมตร กินเน้ือท่ีประมาณ 40 ตาราง

กิโลเมตร จากน้ันน าท่านนัง่รถอุทยานไต่ระดบัลงมาสู่บริเวณ ทะเลสำบ 

7 สี ซ่ึงถือเป็นไฮไลท์ของอุทยานมู่เก๋อฉัว่ ชมความมหัศจรรย์ของ

ทะเลสาบ 7 สี จากน้ันน าท่านไปสัมผัสความอลังการของ บ่อน ้ ำแร่

สมุนไพร หรือท่ีรูจ้กักนัในนามช่ือ ทะเลเดือดสมุนไพร ซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่

ก ามะถนั ใหท่้านไดแ้ช่เทา้ 30 นาที (นัง่แช่แค่หวัเข่า) ช่วยใหผ่้อนคลาย

และรกัษาโรคได ้  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียวเป็นเมืองท่ีมีทิวทัศน์

สวยงามจนถูกขนานนามว่า สรวงสวรรคข์องช่างภาพ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

ห่างจากเมืองคงัต้ิงไปทางทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร 
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ปัจจุบันซินตูเฉียวไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจีน อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีช่างภาพ

ทั้งมืออาชีพ และมือสมคัรเล่น ใฝ่ฝันท่ีจะไปเยือนสกัครั้งหน่ึง ใหท่้านได้

ถ่ายรปูกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองซินตเูฉียว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 SHE YING TIAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  XIN DU QIAO 
วนัที่สี่ ซินตเูฉียว-หล่ีถงั-ยำ่ตงิ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางสู่เมืองหล่ีถัง ผ่านเมืองหย่ำเจียง เมืองหย่าเจียงเป็น

เมืองระหว่างเส้นทางไปเมืองย่าติง เมืองธรรมชาติผสานกับความ

เจริญรุ่งเรือง เมืองเล็กๆแต่มีกล่ินอายแห่งความทันสมยัปนอยู่ ช่วงฤดู

ใบไมผ้ลิท่านจะไดเ้ห็นดอกตูเ้จียนบานสะพรัง่ตลอดสองขา้งทาง ระหว่าง

เสน้ทาง ขำ้มภูเขำ 3 ลูก คือ ภูเขำเจี่ยนจือวำนซำน ภูเขำข่ำจือลำ

ซำน และเทือกเขำไห่จือซำน ใหท่้านไดช้มวิวยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแนว

เทือกเขาช่ือทู่เอ่อซำน (ภูเขำกระต่ำย) หุบเขาบริเวณน้ีมีความสวยงาม

และแปลกตา มีทุ่งหินกวา้งสุดตา มีล าธารไหลแซมทุ่งหินคลา้ยกับว่า

บริเวณน้ีเคยเป็นทะเลหรือจมอยู่ในน ้ามาก่อน วฒันธรรมของชาวเมือง

เป็นแบบชาวทิเบต  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหล่ีถงั (Li Tang) เมืองหล่ีถงัเป็นเมือง

ระหว่างทางจากหย่าเจียงไปเมืองเตา้เฉิงและย่าติง นักท่องเท่ียวไม่นิยม

มาพักท่ีเมืองน้ีเพราะหล่ีถังเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่สูงท่ีสุดในโลก เมืองหล่ีถัง

เป็นเมืองท่ีเสนอเร่ืองขอขึ้ นทะเบียนเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงกว่า

ทิเบต เป็นดินแดนเรียกไดว้่าลึกลบัท่ีสุดท่ีอยู่ในความสูงระดบั 4,000-

6,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล เป็นบา้นเกิดขององคด์ำไลลำมะที่ 6 

อีกดว้ย ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นภาพชาวเมืองท่ีมีวิถีชีวิตสบายๆ ใน

การท าสวนท าไร่ ชาวเมืองหล่ีถงัเป็นชาวทิเบต วฒันธรรมแบบชาวทิเบต 

ผ่านชมวดัอำรำมแห่งหล่ีถงั Litang Monastery เป็นวดัพุทธแบบทิเบต

นิกายวชัรยาน วดัตั้งอยูเ่ชิงเขา  ชม ภเูขาไห่จ่ือ  บนภูเขาจะมีเจดียทิ์เบต

เรียงรายเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีเคารพของชาวเมืองหล่ีถัง จากน้ัน

เดินทางถึงแชงกรีล่าเจ้ิน ซ่ึงเป็นเมืองในเขตอ าเภอเตา้เฉิง เดิมช่ือ ยร่ือห

ว่าเซียง เปล่ียนเป็น แชงกรีล่าเซียง และเปล่ียนเป็นแชงกรีล่าเจ้ินในปี 

2009 จากน้ันจะขา้มผ่านภูเขาเยี่ยหว่า มีความสูง 4 ,400 เมตร น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองยำ่ตงิ เมืองแห่งสมญานามวา่ แชงกร่ีล่าแห่งสุดทา้ย 

ระหว่างทางท่านจะไดช้มทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ของดินแดนท่ีราบสูงเสฉวน 

จะเห็นชาวทิเบตออกมาเล้ียงจามรี ผ่านวดัแบบทิเบต ผ่านทุ่งหญา้ ป่า

เปล่ียนสีท่ีมีใหเ้ห็นระหว่างทางและวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอนัสวยงาม

ระหวา่งตลอดเสน้ทาง 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  YADING 

วนัที่หำ้ อุทยำนย่ำตงิรอบที่ 1 -ภูเขำหิมะ-ทุ่งหญำ้ลัว่หรง-ทะเลสำบน ้ำนม-

ทะเลสำบ 5 สี 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยำนย่ำติง น าท่านเปล่ียนเป็นรถอุทยาน  น า  
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ท่านแวะจุดชมวิว ภูเขำหิมะ 3 พระโพธิสตัว ์ท่ีชาวทิเบตนับถืออย่างสูง 

และไดร้บัสมญานามว่า "THE LAST SHANGRI-LA" น าท่านชม ภูเขา

หิมะ 3 พระโพธิสตัว ์ประกอบไปดว้ย ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ คือ พระ

โพธิสัตว์แห่งความกรุณา  ยอดเขาเซ่ียโยโตเจีย  คือ เซียนเทวดาผู ้

สูงส่ง ยอดเขายานม่ายหยง คือ องค์ทิพยเ์ทพพิทักษ์ น าท่านเดินทาง

ไป ทุ่งหญา้ลัว่หรง ใหท่้านชม ทุ่งหญำ้ลัว่หรงและป่ำเปล่ียนสี ใหเ้วลา

ถ่ายรปูและเก็บความทรงจ าอนังดงามท่ีดินแดนท่ีอศัจรรยแ์ห่งน้ี 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านชมทะเลสำบน ้ำนม (Milk Lake) 1 ใน 3 ทะเลสาบ

ศักด์ิสิทธ์ิท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของย่าติงกบัสีฟ้าน ้านม โดยเป็นทะเลสาบท่ีอยู่

บนยอดเขาสงูระดบั 4,500 เมตร  

จากน้ันน าท่านชมทะเลสำบ 5 สี (5 Color Lake) ทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยู่

ทางทิศใตข้องภูเขา Xian nai ri รอบๆ ทะเลสาบจะมีกองหินสวดมนต ์

และประดบัดว้ยธงอธิษฐานหลากสีของชาวทิเบต 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  YADING 

วนัที่หก อุทยำนย่ำตงิรอบที่ 2   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 น าท่านชม วัดชงกู่ วดัท่ีเป็นศิลปะของชาวทิเบต มีอายุเก่าแก่ประมาณ 

800 ปี ดา้นหน้าของวดัจะมีกองหินและร้ิวธงมนตราท่ีชาวทิเบตน ามา

วางไวเ้พ่ือบูชา ส่วนภายในวดั อาคารต่างๆ จะถูกตกแต่งตามความเช่ือ

และศิลปะของชาวทิเบต 

 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ทะเลสำบไข่มุก และชมความงามของภูเขา

หิมะหยางเหมย่หยาง (ระยะทางประมาณ 3.5 ก.ม.) ยอดเขามีความสูง

ประมาณ 5,958เมตร จากระดบัน ้าทะเล จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่

ท่ีพกั 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  YADING 

วนัที่เจ็ด ยำ่ตงิ-เตำ้เฉิง-ทุ่งหญำ้สีแดงซำงตยุ-วดัปันโพ-แม่น ้ำซัว่ฉี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเตำ้เฉิง (Daocheng) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง ตั้งอยูใ่นเขตปกครองตนเองทิเบตกานจือ ห่างจากเฉินตูประมาณ 

800 กม. สภาพภูมิประเทศมีความแตกต่างกนัตั้งแต่ 2 ,000-6,000 

เมตร จากระดับน ้าทะเล เดิมช่ือว่า เตา้ปา มีความหมายว่า ดินแดนท่ี

เป็นประตูสู่หุบเขาอันกวา้งใหญ่ จากน้ันเปล่ียนเป็น เตา้เฉิง แปลว่า อู่

ขา้วอู่น ้า เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบรูณ ์มีแม่น ้า 3 สายไหลผ่าน 

คือ แมน่ ้าเตา้เฉิง แมน่ ้าซ่ือถู่และแมน่ ้าตงอ้ี  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 ระหว่างทางใหท่้านไดช้มวิวทิวทัศน์ของแม่น ้ำซัว่ฉี ท่ีไหลจากทางทิศ

เหนือสู่ทิศใต ้เป็นสายเหมือนลูกประค าจนเป็นท่ีมาของช่ือเมืองเซียง

เฉิง ท่ีภาษาทิเบตแปลว่า ลูกประค า น าท่านแวะชมทุ่งหญำ้สีแดงซำง
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ตุย ซู่งเป็นหมู่บา้นท่ีมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด แวะชมวัดปัน

โพ วัดของนิกายหมวกขาว ทีตั้งอยู่เรียงรายตามโขดหิน และหน้าผา 

เดินทางถึงเมืองเซียงเฉิง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 XIANG CHENG HOTEL หรือเทียบเท่ำ  XIANG CHENG 

วนัที่แปด เซียงเฉิง-เตอ๋หยง-แชงกรีล่ำ-วดัลำมะซงจำ้นหลิน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านเมืองเต๋อหยง ตลอดเสน้ทางใหท่้านชม 

ภูเขา พรรณไม้ ดอกไม้ ท่ีสวยงามหลากหลายในระดับความสูงท่ี

แตกต่างกัน เสน้ทางผ่านทางจะผ่านหุบเขา และภูเขาหิมะ ทิวทัศน์ท่ี

กวา้งไกล ชมป่าดอกอาซาเรีย จะมีอยู่เต็มภูเขา และเปล่ียนสีสนั ไปตาม

ระดับความสูงของเสน้ทาง ทุ่งดอกไมป่้า และเมฆท่ีพัดพร้ิวไปมาดว้ย

แรงลม 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 ออกเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่ำ (จงเตี้ ยน) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ท่ี

สวยงามสลบัซบัซอ้น เสน้ทางจะเลียบตน้แม่น ้าสายเล็ก ท่ีออกไปสมทบ

กบัแม่น ้าแยงซี ผ่านบา้นเรือนเกษตรกรชาวทิเบตและชาวจีน บา้นเรือน

เป็นศิลปะผสมผสานกนัระหว่างจีนกบัทิเบต เดินทางต่อจนถึงทะเลสาบ

นาพาไห่ ท่ีมีพ้ืนท่ี 260 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีรวมของ

น ้า ท่ีละลายมาจากหิมะบนภูเขา และจากน ้าแข็ง ในแม่น ้า Nagqu และ 

แม่น ้า Naizi ในฤดูรอ้น ในหน้าแลง้ทะเลสาบแห่งน้ีจะกลายเป็นทุ่งหญา้

เล้ียงสตัวอ์นัเขียวขจี ผ่านชมฝงูจามรีในทุ่งหญา้ ชมทุ่งดอกไมป่้าหลากสี 

นานาพนัธุ์  อาทิ กุหลาบป่า อาซาเรีย โรโดเดนดอล น าท่านชม วัดลำ

มะซงจำ้นหลิน ตั้งอยู่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ

ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจ าพรรษามากกว่า 700 รูป สรา้งขึ้ น

เมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สรา้งขึ้ นโดยดะไลลามะองคท่ี์ 5 ในช่วง

ศตวรรษท่ี 18 สมัยจักรพรรด์ิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้าย

พระราชวงัโปตาลาท่ีเมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มี

การเปรียบเทียบว่า "หากพระราชวงัโปตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว

ทิเบต วดัจงซานหลินก็เป็นศูนยก์ลางแห่งศรทัธาของชาวพุทธบริเวณท่ี

ราบสงูทิเบตนัน่เอง" 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 YUE GUANG GUOJI หรือเทียบเท่ำ  ZHONG DIAN 

วนัที่เกำ้ จงเตี้ ยน-ล่ีเจียง-ช่องแคบเสือกระโจน-โคง้แรกแม่น ้ำแยงซีเกียง-

สระมงักรด ำ-เมืองเก่ำล่ีเจียง 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมี

ทัศนียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีมี

ความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของตนเอง น าท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแม่น ้า

แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้า

ไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ใน

อดีตช่องแคบน้ีเสือสามารกระโดดขา้มไปยงัฝั่งตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมา

ของ “ช่องแคบเสอืกระโจน"  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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 น าท่านชม สระมงักรด ำ เฮยหลงถนั ชมความงดงามของอุทยานท่ีกวา้ง

ใหญ่ จากน้ันออกเดินทางสู่ จุดชมวิวของแม่น ้าแยงซีเกียง เกิดจากแม่น ้า

แยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบ

กบัเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จน

เกิดเป็น “โคง้แรกแม่น ้ ำแยงซี”น าท่านชม เมืองโบรำณล่ีเจียง “ล่ี

เจียงกู่เฉิง” ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณท่ียงัคงหลงเหลือใหไ้ดพ้บ

เห็นในเมืองน้ี ภายในเมืองโบราณมีรา้นของฝากของท่ีระลึกมากมายและ

เมืองน้ีไดร้บัประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น “เมืองมรดกโลก” 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 LONG YAO XIANG หรือเทียบเท่ำ  LI JIANG 

วนัที่สิบ ล่ีเจยีง-ภูเขำหิมะมงักรหยก-นัง่กระเชำ้ใหญ-่ชมโชวจ์ำงโหมว-คุนหมิง  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่าน ขึ้ นเขานัง่กระเช้ำใหญ่ สู่ ยอดภูเขาหิมะ สูงระดับ 

4,506 เมตร ใหท่้านไดส้ัมผัสยอดเขาหิมะท่ียิ่งใหญ่และสวยงามของ

ยอดเขาหิมะมังกรหยก (กรุณาเตรียมเคร่ืองกันหนาวใหพ้ร้อมและ

กระเช้าใหญ่ขึ้ นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก)น าท่านชม IMPRESSION 

LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากบัช่ือกอ้งโลก จำง อว้ี โหมว ไดเ้นรมิต

ใหภ้เูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงัและใชทุ่้งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดย

ใชนั้กแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่า

เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองล่ีเจียง  

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินล่ีเจียงเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ คุนหมิง  

19.25 น. “เหิรฟ้าสู่คุนหมิง” โดยสายการบินไชน่าเซา้เทร์ิน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 
CZ3452 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 SOLUXE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  KUNMING 

วนัที่สิบเอ็ด คุนหมิง-กรุงเทพฯ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   บุฟเฟต ์
 น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากกลบับา้นท่ี ถนนคนเดินจนิหม่ำ ชม ประตมูำ้

ทองไก่หยก  ซ่ึงเป็นประตศูกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยนูาน

โบราณเช่ือว่าใครไดล้อดประตแูห่งน้ี แลว้จะท าใหม้ีศิริมงคลเพ่ิมขึ้ นเป็น

ทวีคณู 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

15.20 น. “เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพ” โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 
TG613 

 

16.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงน้ี ทำงบรษิัทฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่20 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

75,900.-     
1313,500.-    

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2562 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหน้ำ 

30,000 บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงิน

ส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั กรุงเทพฯ-เฉินต ู// คุนหมิง-กรุงเทพฯ โดยสาย

การบินไทยแอรเ์วย ์(TG)  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ล่ีเจียง – คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าเซา้เทร์ิน แอรไ์ลน์ 

(CZ)  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 10 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอด

การเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่า

รกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุ

ตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถฯ ตลอดการเดินทาง คิดเป็น 330 หยวน ต่อท่าน 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วนัละ ตลอดการเดินทาง คิดเป็น 165 หยวน ต่อท่าน(ข้ึนอยู่กบั
ความพึงพอใจของท่าน) 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่
มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัท

จดัใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง

อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ

ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุป๊ท่ีเดินทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน

แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง

การนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี

การ การันตีค่ามัดจ าท่ีพัก โดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 

(ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพ่ือน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 38 mm x 48 mm หรือ ใหญ่กว่า 1.5 เล็กน้อย 

x 2 น้ิว 2 รปู (ไม่ใส่เคร่ืองประดับ ไม่ใส่ชุดนักเรียน, ชุดขา้ราชการ, เส้ือขาว, แนะน าใหใ้ส่เส้ือโปโล)  (ทางสถานทูตไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี  

– ส าเนาสูติบัตร 

– ช่ือโรงเรียน หรือ สถานศึกษา 

– ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (กรณีไม่ตรงกบัสูติบัตร) 

5.กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา 

– ผูท่ี้ไม่ไดร้่วมเดินทางตอ้งขอหนังสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ * ขอไดท่ี้ส านักงานเขต  

– ส าเนาบัตรประชาชนของท่านท่ีไม่ไดเ้ดินทาง (หา้มเซ็นทับขอ้มูลบัตร)  

6.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  
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หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำง ต  ำ่กว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำง

ทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเค รื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ
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เล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


