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ดูซากุระ ที่คุนหมิง (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
น่ังรถไฟความเร็วสูง 
เที่ยวเตม็ ไม่มีอสิระ 
บินตรงจากเชียงใหม่ 
พกัดี 4 ดาว 
อาหารครบทุกมือ้ 
กรุ๊ปเล็ก เพยีง 15 ท่าน 
ราคารวมวซ่ีายื่นเชียงใหม่ 
 

เดินทางวนัที ่20 – 25 มีนาคม 2562 

ราคาเพยีง 26,900 บาท 
 

DAY 1: เชียงใหม่ – คุนหมิง – เมืองต้าลี่ – โรงแรม (-/-/D) 
DAY 2: ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าล่ี – โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง 
– ช่องแคบเสือกระโจ – เมืองเก่าจงเต้ียน (แชงกรีลา) – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: วัดซงจ้านหลิน – สระน ้ามังกรด า – เมืองโบราณล่ีเจียง – โรงแรม 
(B/L/D) 
DAY 4: ภูเขาหิมะมังกรหยก (น่ังกระเช้าใหญ่) – โชว์จางอ้ีโหมว – อุทยานน ้า
หยก – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: น่ังรถไฟความเร็วสูง – ชมดอกซากรุะที่ภูเขาหยวนทง (ข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศ) – วัดหยวนทง – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 6: ภูเขาซีซาน ประตูมังกร – สนามบินคุนหมิง – เชียงใหม่ (B/L/-) 
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รายละเอยีดทวัร์คุณหมงิ ต้าหลี ่ลีเ่จียง แชงกรีล่า 6 วนั 5 คืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 1 
08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม ่
10.55 น. ออกเดินทางสู่คุนหมิง (MU2596) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง (เวลาทอ้งถ่ินเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
14.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบิน 
            - เดนิทางสู่เมอืงต้าลี ่(เดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  SHUI YUN SHU YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

DAY 2 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - ผา่นชมเจดียส์ามองค ์
             - เมืองโบราณตา้ล่ี 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - เดินทางสู่เมืองจงเต้ียน (แชงกรีล่า) (เดินทาง
ประมาณ 5 ชัว่โมง) 

- โคง้แรกแม่น ้ าแยงซีเกียง 
 - ช่องแคบเสือกระโจน 
 - เมืองเก่าจงเต้ียน   
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  YUN DING JIN XI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 
4 ดาว 
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DAY 3 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - วดัซงจา้นหลิน 
             - เมืองล่ีเจียง (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - สระน ้ ามงักรด า 

- เมืองโบราณล่ีเจียง  
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  XIANG HE YI HAO HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 

DAY 4 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - นัง่กระเชา้ใหญ่ ข้ึนภูเขาหิมะมงักรหยก 
             - ชมโชว ์จางอวี้โหมว (IMPRESSION LIJIANG) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - อุทยานน ้ าหยก 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  XIANG HE YI HAO HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 4 ดาว 
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       ***รายการทัวร์นี้มีลงร้านชอปป้ิงที่คุณหมิง 

              จ านวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านบัวหิมะ*** 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 

DAY 5 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - นัง่รถไฟความเร็วสูงกลบัคุนหมิง (เดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง)  
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - ชมดอกซากรุะ ณ ภูเขาหยวนทง (ข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศ) 
 - วดัหยวนทง 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

DAY 6 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - ภูเขาชีชาน ประตูมงักร 
 - ร้านบวัหิมะ  
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
13.30 น.  คณะเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 
14.30 น.  ท าการเช็คอนิเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
16.20 น.  เดินทางสู่เชียงใหม่ (MU2563) 
17.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 
เดนิทางวนัที่ 20 – 25 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 26,900 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 4,900 
**ทัวร์น้ีไม่มีราคาเด็ก เด็กช าระค่าทัวร์เท่ากับผู้ใหญ่** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – คุนหมิง – เชียงใหม่ 

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 6. ค่าวีซ่าจีน ยืน่เชียงใหม่เท่านั้น (การยื่นวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม่จะส าหรับผู้ท่ีพ านักอยู่ในเขต 8 จังหวดั
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่าน้ัน  หากในกรณีท่ี
ลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, 
น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, 
เอกสารจดทะเบียนบริษัทท่ีระบวุ่าลกูค้ามีการท างานอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถยื่นขอ Visa ท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ได้ หากไม่มีเอกสารการท างานในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ลกูค้าจะต้องยืน่วซ่ีา ที่กรุงเทพ
เท่านั้น ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ประมาณท่านละ 2,000 บาท  กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อกีคร้ัง) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 150 หยวน/ ท่าน/ ทริป 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 


