
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 15 พ.ย. 2019 16:57

ทัวร์คุนหมิง ล่ีเจยีง แชงกรล่ีา 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล ...ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป - กลับ กรงุเทพฯ-
คุนหมิง...ไม่รวมต๋ัวเครือ่งบินภายในคุนหมิง - แชงกรลี่า...ประมาณ 800 -1,000.-หยวน

ตื่นตากับธรรมชาติ

หบุเขาพระจันทร์สึน้ำเงิน
ภูเขาหมิะมังกรหยก
หบุเขาเสือกระโจน



ศิลปวัฒนธรรม

วัดลามะจงซ้านหลิน
โชว์จางอี้ โหม๋ว

สบายๆช้อป

เมืองเก่าจงเตี้ ยน
เมืองเก่ลี่เจียง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   6 - 7  คน 25,000.--

เดินทาง   8 - 9  คน 22,950.-

เดินทาง  10  คนข้ึนไป 21,700.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่นแปลงได้ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับวันท่ีเดินทาง  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินคุนหมิง - เดินทางต่อเมืองเซียงหยนุ



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+Chi
na/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5-
%E0%B8%A5%E0%B8%B2+Deqen,+Yunnan,+China/@26.3750037,100.0959729,8z/data=!
3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.
74595!2d24.994713!1m5!1m1!1s0x3721b477dcd8a971:0xd60b8c732cc4bf6!2m2!1d99.700
836!2d27.829743?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

08:30  นัดพบกันท่ีสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เค้าเตอร์การบินไทย เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลfสัมภาระ
10:30  เดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย

14:00 
   เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง...ผ่านตรวจคนเข้าเมืองไกด์รอให้การต้อนรับอยู่
ประตูทางออก

นำคณะเดินทางต่อยังเมืองเซียงหยุน ด้วยระยะทางประมาณ 277 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที
เมือเดินทางถึงเมืองนำรับทานอาหารเย็นก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองโบราณกวนตู้  Quandu ท่ีใครมาเท่ียวคุณหมิงไม่ควรพลาดชม
เพราะเป็นหมู่บ้านโบราณท่ีรวบรวมวัฒนธรรมยูนนานไว้

อาหาร มื้ อเย็น       ภัตตาคาร

ท่ีพัก Feilong Hotel 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สนามบินคุนหมิง - เดินทางต่อเมืองเซียงหยนุ

https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2+Deqen,+Yunnan,+China/@26.3750037,100.0959729,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!1m5!1m1!1s0x3721b477dcd8a971:0xd60b8c732cc4bf6!2m2!1d99.700836!2d27.829743?hl=en


วันท่ี 2
เดินทางสูจ่งเตี้ ยน - โค้งแรกแม่น้ำเยยีงซีเกียง - หุบเขาเสอืกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tianrui+Sunshine+Hotel,+Wangchi+Rd,+Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niw
ang+Road,+Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/Blue+Moon+Valley,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/@27.3
180816,99.4180451,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3721ba40d818de99:0x6
48cdd6cfb04dc2b!2m2!1d99.6961!2d27.837848!1m5!1m1!1s0x3721ba167e629fa9:0x24db
47873daf48e2!2m2!1d99.703601!2d27.84621!1m5!1m1!1s0x3720c089c0403b13:0x84bf7d
7910d0c702!2m2!1d100.244686!2d27.125833!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองจงเตี้ ยน
โดยระหว่างทางแวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 

ช่วงบ่าย

เดินทางชมหบุเขาเสือกระโจน  ชม ชิม ช้อปท่ีเมืองเก่าจงเตี้ ยน

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานี่ท่องเท่ียวเช้า

โค้งแรกแม่น้ำแยงซี   อยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองจงเตี้ ยน หา่งจากเมืองจงเตี้ ยน
ประมาณ 130 กิโลเมตร 
หุบเขาเสือกระโจน เป็นหบุเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง
หบุเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บรเิวณกลางแม่น้ำมีโตรกหนิ
ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหนินี้  
เมืองเก่าจงเต้ียน  ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย
ชมบ้านเรอืนก่อสร้างแบบโบราณ 

อาหาร มื้ อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้ อเย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Heavensunshine Hotel 

https://www.google.co.th/maps/dir/Tianrui+Sunshine+Hotel,+Wangchi+Rd,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niwang+Road,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Blue+Moon+Valley,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/@27.3180816,99.4180451,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3721ba40d818de99:0x648cdd6cfb04dc2b!2m2!1d99.6961!2d27.837848!1m5!1m1!1s0x3721ba167e629fa9:0x24db47873daf48e2!2m2!1d99.703601!2d27.84621!1m5!1m1!1s0x3720c089c0403b13:0x84bf7d7910d0c702!2m2!1d100.244686!2d27.125833!3e0?hl=en


วันท่ี 3
วัดจ้วนจิง - หุบเขาเสอืกระโจน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่ีเจียง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tianrui+Sunshine+Hotel,+Wangchi+Rd,+Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niw
ang+Road,+Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/Blue+Moon+Valley,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/Lijian
g,+Yunnan,+China/@27.3180816,99.4180451,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s
0x3721ba40d818de99:0x648cdd6cfb04dc2b!2m2!1d99.6961!2d27.837848!1m5!1m1!1s0x3
721ba167e629fa9:0x24db47873daf48e2!2m2!1d99.703601!2d27.84621!1m5!1m1!1s0x372
0c089c0403b13:0x84bf7d7910d0c702!2m2!1d100.244686!2d27.125833!1m5!1m1!1s0x372
0afe6400bd3e9:0xb8d458833d475da8!2m2!1d100.22775!2d26.855047!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า

ชมความสวยงามของ เจดีย์จ้วนจิง
หรอืเจดีย์รปูทรงระฆัง  ก่อนท่ีจะเดินทางสู่เมืองลี่เจียง

ช่วงบ่าย

เดินทางเดินทางต่ยังลี่เจียง ระหว่างทางแวะชมหบุเขาเสือกระโจน 
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เมืองโบราณลี่เจียง

เจดีย์จ้วนจิง หรอืเจดีย์รูปทรงระฆัง 

ให้ท่านสักการะพระจงคาปา
พระพุทธรปูแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธษิฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมิง
คล วัดนี้ เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองจงเตี้ ยน หรอื แชงกรลี่า เป็นวัดแบบทิเบต
ด้านบนมีพระพุทธรปูองค์ใหญ่ท่ีชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปา
รปูทรงเหมืนพระพุทธรปูแบบทิเบต
จุดไฮไลท์ของวัดนี้   คือ เจดีย์ยักษ์รูประฆัง หรอื
กงล้อมนตราท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพราะความใหญ่โตนีเ่อง
ท่ีฐานของเจดีย์จึงทำท่ีดึงหมุนไว้รอบ เพื่อให้หลายๆคนช่วยกันหมุน
และต้ังจิตรอธษิฐานไปด้วย
จากบรเิวณน้ันจะมองเหน็เมืองแชงกรลี่าในย่านเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน  

https://www.google.co.th/maps/dir/Tianrui+Sunshine+Hotel,+Wangchi+Rd,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niwang+Road,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Blue+Moon+Valley,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/Lijiang,+Yunnan,+China/@27.3180816,99.4180451,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3721ba40d818de99:0x648cdd6cfb04dc2b!2m2!1d99.6961!2d27.837848!1m5!1m1!1s0x3721ba167e629fa9:0x24db47873daf48e2!2m2!1d99.703601!2d27.84621!1m5!1m1!1s0x3720c089c0403b13:0x84bf7d7910d0c702!2m2!1d100.244686!2d27.125833!1m5!1m1!1s0x3720afe6400bd3e9:0xb8d458833d475da8!2m2!1d100.22775!2d26.855047!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เจดีย์จ้วนจิง หรอืเจดีย์รูปทรงระฆัง  ให้ท่านสักการะพระจงคาปา
พระพุทธรปูแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธษิฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมิง
คล 
เมืองล่ีเจียง  เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลยูนนาน 
เมืองโบราณล่ีเจี่ยง หรอืเมืองเก่าลี่เจียง   มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า
800 ปี ซึ่งสถานท่ีแหง่นี้ เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea
Horse สายเก่า

วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ท่ีสำคัญของเมืองแชงกรลี่า 
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  เป็นหบุเขาท่ีมีความงดงาม ต้ังอยู่เหนอืระดับน้ำทะเล
ประมาณ 4,446 เมตร 
เมืองเก่าจงเต้ียน  ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย
ชมบ้านเรอืนก่อสร้างแบบโบราณ 

อาหาร มื้ อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน     ภัตตาคาร
มื้ อเย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Jixiangyuan Hotel 4*

วันท่ี 3
วัดจ้วนจิง - หุบเขาเสอืกระโจน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ล่ีเจียง

วันท่ี 4
อทุยานภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก - สระมังกรดำ



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%E
4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E5%85%A
B%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%AE%B5209/Yulong+Snow+Mountain,+Yulong,+Lijiang,
+Yunnan,+China/Jade+Water+Village,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/@26.9888524,10
0.0850411,11.5z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f44
3!2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x3720c3d93cf9e171:0xc41d19ba93078
956!2m2!1d100.175!2d27.0983333!1m5!1m1!1s0x3720c63ac5401103:0xee956f74607ce4d!
2m2!1d100.201938!2d27.003115!3e0?hl=en

วันท่ี 4
อทุยานภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก - สระมังกรดำ

https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E5%2585%25AB%25E4%25B8%2580%25E4%25B8%258B%25E6%25AE%25B5209/Yulong+Snow+Mountain,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/Jade+Water+Village,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/@26.9888524,100.0850411,11.5z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x3720c3d93cf9e171:0xc41d19ba93078956!2m2!1d100.175!2d27.0983333!1m5!1m1!1s0x3720c63ac5401103:0xee956f74607ce4d!2m2!1d100.201938!2d27.003115!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า

อาหารเช้าท่ีห้องอาหาร ก่อนเดินทางชมอุทยานภูเขาหมิะมังกรหยก 
ชมโชว์จางอี้ โหม๋ว

ช่วงบ่าย

เดินทางกลับเข้าเมืองลี่เจียง แวะชมหมู่บ้านไป่ซา ชมอุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ ก่อนจะอิสระชมสืนค้าต่อท่ีเมืองโบราณลี่เจียง

 Impression  Lijiang 

โชว์อันย่ิงใหญ่ โดย จาง อว้ี โหมว ผู้ กำกับชื่อก้องโลก
ซึ่งได้เนรมิตให้เทือกภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง
และบรเิวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดงโดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต พร้อมแสง สี
เสียง การแต่งกายตระการตา เป็นการแสดงท่ีเล่าเรือ่งราวชีวิตความเป็นอยู่
และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง 

สระน้ำมังกรดำสระมังกรดำ 

หรอืเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรยีกกันว่า สวนยู้วฉวน
ต้ังอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง หา่งจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนอืประมาณ 1
กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
โดยสระน้ำมังกรนี้ สร้างข้ึนสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู)
จุดเด่นของท่ีนีค่ือความใสของน้ำท่ีใสราวกับมรกต
สถานท่ีท่องเท่ียวเเหง่นี้ มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่,
ทิเบตและนา่ซีไว้ด้วยกันในสวนแหง่นี้ มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณ
ฑ์มีสิ่งท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รปูภาพต่างๆ
และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ เป็นต้น

วันท่ี 4
อทุยานภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก - สระมังกรดำ



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

โชว์ Impression  Lijiang โชว์อันย่ิงใหญ่ โดย จาง อว้ี โหมว ผู้ กำกับชื่อก้องโลก 
นัง่กระเช้า ข้ึนสู่ส่วนกลางของภูเขาหมิะมังกรหยก เพื่อชมกราเซีย
และเล่นหมิะความสูงประมาณ 4,300 เมตร 
อุทยานน้ำหยก หรอื Jade Water Village
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหนา่ซี 
สระน้ำมังกรดำสระมังกรดำหรอืเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่
เรยีกกันว่าสวนยู้วฉวน

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้ อเย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Jixiangyuan Hotel 4*

วันท่ี 4
อทุยานภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก - สระมังกรดำ

วันท่ี 5
ล่ีเจียง - เดินทางสูคุ่นหมิงโดยรถไฟความเรว็สงู - คุนหมิง - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%E
4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E5%85%A
B%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%AE%B5209/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yun
nan,+China/@25.9058963,100.307903,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3720
ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x36d
086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E5%2585%25AB%25E4%25B8%2580%25E4%25B8%258B%25E6%25AE%25B5209/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/@25.9058963,100.307903,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า

หลังอิ่มอรอ่ยกับอาหารเช้าแล้ว เดินทางสู่เมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางต่อยังสนามบิน

ช่วงบ่าย

อาหารกลางวัน แบบ KFC  Set box 
พร้อมเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
15.20     เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 613
16.30      กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ ภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

08.25 - 11.45   หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สถานรีถไฟความเรว็สูงลี่เจียง
เพื่อเดินทางสู่คุนหมิง อิสระชมวิวสองข้างตามเส้นทางรถไฟตามอัธยาศัย
เม่ือถึงคุนหมิงเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่สนามบินและ
ระหว่างการเดินทางรับทานอาหารกลางวันแบบ KFC  Set box 

อาหาร มื้ อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    KFC  Set box

วันท่ี 5
ล่ีเจียง - เดินทางสูคุ่นหมิงโดยรถไฟความเรว็สงู - คุนหมิง - กรงุเทพฯ

อัตรานี้ รวม

ค่าต๋ัวรถไฟความเรว็สูงลี่เจียง - คุนหมิง
ค่าโรงแรมท่ีพัก 4 คืน พัก 2 คน/ห้อง
ค่าทำวีซ่าจีน
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถรับส่ง
ค่าไกด์จีนภาษาไทย
น้ำดืมระหว่างการท่องเท่ียววันละขวด
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-



อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ กรงุเทพฯ-คุนหมิง
ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ คุนหมิง - แชงกรลี่า
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษบีรกิารหัก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรดี
ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนญุาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรอืคนต่างด้าว
ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ

บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/china/225

https://www.atsiamtour.com/china/225
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