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น่ังรถไฟความเร็วสูง 
เทีย่วเต็ม ไม่มอีสิระ 
บินตรงจากเชียงใหม่ 
พกัด ี4 ดาว 
อาหารครบทุกม้ือ 
กรุ๊ปเลก็ เพยีง 15 ท่าน 
ราคารวมวีซ่าย่ืนเชียงใหม่ 
 

เดินทางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น 26,900 บาท 
 

DAY 1: เชียงใหม่ – คุนหมิง – เมืองต้าลี่ – โรงแรม (-/-/D) 
DAY 2: เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรีล่า – ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น ้า
แยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตีย้น (แชงกรีล่า) – เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง – 
สระน ้ามังกรด า – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง (รวมกระเช้าใหญ่ไป – กลับ) - ชมโชว์ จางอวีโ้หมว 
(IMPRESSION LIJIANG) – อุทยานน ้าหยก – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: - น่ังรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง (เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ที่น่ังปกต ิ(D8772 
08.47 – 11.45) – น ้าตกคุนหมิง – ต าหนักทอง – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 6: วัดหยวนทง – ประตูม้าทอง ไก่หยก – ชอปป้ิงในเมืองคุนหมิง – สนามบินคุนหมิง – 
เชียงใหม่ (B/L/-) 

เมนูพเิศษ: สุกีป้ลาแซลม่อน, อาหารกวางตุ้ง, สุกีเ้ห็ดไก่ด า หมายเหตุ: รายการทวัร์นีล้งร้านชอปป้ิง 1 ร้าน คือร้านบัวหิมะ 

เดนิทาง 07 – 12 พฤศจกิายน 2562 ราคา 26,900 บาท // เดนิทาง 05 – 10 ธันวาคม 2562 ราคา 27,900 บาท 
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08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เจา้หนา้ที่บริษทั คอยใหค้วามสะดวกในการเช็คอิน 
10.55 น. ออกเดินทางสู่คุนหมิง (MU2596) 
13.35 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

- เดินทางไปเมืองต้าลี่ (เดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)  
เย็น    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  TONG XING TANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

- เมืองโบราณต้าลี ่เป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณ 
- วัดเจ้าแม่กวนอมิ ตามต านานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอมิได้แปลงกายเป็นหญงิชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลงัเพ่ือให้ทหารของ

ฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เม่ือทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญงิชรายงัแข็งแรงถึงเพียงนี ้ถ้าเป็นคนวยัหนุ่มสาวจะต้องมพีละก าลงั
มากมายยากจะต่อสู้ จงึไม่ได้ท าการเข้าโจมตเีมืองและถอยทพักลบัไป 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

- เดินทางสู่แชงกรีล่า (เดนิทางประมาณ 4.00 ชม) 
- ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง 

 - ช่องแคบเสือกระโจน 
เย็น    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  YUN DING JIN XI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - วัดลามะซงจ้านหลิง 

- เมืองโบราณจงเตีย้น (แชงกรีล่า) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

- เดินทางสู่ล่ีเจียง (เดินทางประมาณ 2.30 ชม) 
- สระน ้ามังกรด า 

 - เมืองเก่าลี่เจียง  เป็นเมืองทีส่ร้างขึน้มาในสมยัต้นราชวงศ์ถังมปีระวตัยิาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบ
ล้อมด้วยสายน า้น้อยใหญ่ที่ไหลมาจาก สระมงักรด า 

เย็น    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  GREEN MELODY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   - อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง (รวมกระเช้าใหญ่ไป – กลับ) ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้
สัมผัสความหนาวเยน็และยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

- ชมโชว์ จางอวีโ้หมว (IMPRESSION LIJIANG) โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากับช่ือก้องโลก จาง อวี ้โหมว ได้
เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต 

- อุทยานน ้าหยก ซ่ึงมีตาน า้ธรรมชาติผุดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าที่ซึมมาจากการละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหิมะ
มังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ 
เย็น    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  GREEN MELODY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 
A.Saraphee Chiang Mai 

TEL: 053 115 912 
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 

Line@ : @rubytravel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

- น่ังรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง (เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ที่น่ังปกติ (D8772 08.47 – 11.45) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
 - น ้าตกคุนหมิง แลนดม์าร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ซ่ึงถือวา่ไดรั้บความนิยมอยา่งมากเม่ือไดเ้ปิดตวัขึ้น 
เพราะสวนสาธารณะแห่งน้ีใชเ้วลาในการสร้างกวา่ 3 ปี 
 - ต าหนักทอง ต าหนักทองจินเตีย้นถูกสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย 
ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึน้ด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น ้าหนัก กว่า 250 ตัน เป็นส่ิงปลูกสร้าง
ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
เย็น    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 
เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - วัดหยวนทง เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยนูนาน เป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนห
มิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปี  

- ประตูม้องทอง ไก่หยก เป็นประตูศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณ 
 - ชอปป้ิงในเมืองคุนหมิง 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
13.30 น.  คณะเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 
14.00 น.  ท  าการเช็คอินเพือ่เดินทางกลบัประเทศไทย 
16.20 น.  เดินทางสู่เชียงใหม่ (MU2563) 
17.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

***รายการทัวร์นี้มีลงร้านชอปป้ิงที่คุณหมิงจ านวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านบัวหิมะ*** 

 
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจ

เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 
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อตัราค่าบริการ 
เดนิทางวนัที่ 07 – 12 พฤศจิกายน 2562 ราคาท่านละ (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 26,900 

พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ 4,500 
**ทวัร์น้ีไม่มีราคาเดก็ เดก็ช าระค่าทวัร์เท่ากบัผู้ใหญ่** 

เดนิทางวนัที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562 ราคาท่านละ (บาท) 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 27,900 

พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ 4,500 
**ทวัร์น้ีไม่มีราคาเดก็ เดก็ช าระค่าทวัร์เท่ากบัผู้ใหญ่** 

หมายเหตุ: รายการทัวร์นีล้งร้านชอปป้ิง 1 ร้าน คือร้านบัวหิมะ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – คุนหมิง – เชียงใหม่ 

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  
 6. ค่าวซ่ีาจีน ยืน่เชียงใหม่เท่านั้น (การย่ืนวซ่ีาจีนที่เชียงใหม่จะส าหรับผู้ที่พ  านักอยู่ในเขต 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพนู, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่านั้น  หากในกรณีที่
ลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพนู, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, 
น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, 
เอกสารจดทะเบียนบริษทัที่ระบุว่าลกูค้ามีการท างานอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถย่ืนขอ Visa ที่
จังหวดัเชียงใหม่ได้ หากไม่มีเอกสารการท างาานในเต    ัังาหวัดาาคเหนออ อนบน ููกค้าัะ ้องาือนนวี่่า ทีนกรงงาเท 
เท่าน้ัน ่ึนงาัะมีค่าใช้ั่าืเ ินมเ ิม ประมาณท่านูะ 2,000 บาท  กรงณาสอบถามเั้าหน้าทีนอีกคร้ังา) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 180 หยวน/ ท่าน/ ทริป 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 7. ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณทีีลู่กค้าต้องย่ืนวีซ่าที่กรุงเทพ 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 


