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Code: FD402 ทวัรค์นุหมงิ ตา้ลี ่ลีเ่จยีง แชงการลีา่ 6วนั 4คนื 
 

แชงการลีา่ สวรรคบ์นดนิ เมอืงโบราณแชงการลีา่  วดัลามะซงจา้นหลงิลี ่
คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิสวนน า้ตกคนุหมงิ วดัหยวนทง 

ภเูขาหมิะมงักรหยก ชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 
ลีเ่จยีง เมอืงมรดกโลก โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง ชอ่งแคบเสอืกระโจน 

เมนูสดุพเิศษ สกุ ีเ้ห็ด , สกุีป้ลาแซลมอน , อาหารกวางตุง้ 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว บนิตรง โดยสายการบนิ Thai Air Asia  

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 



     

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก 

อาย ุ1-18 ปี 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

23-28 ม.ีค.62  15,888 18,888 5,500 20 

6-11 เม.ย. 17,888 20,888 5,500 20 

13-18 เม.ย.62 21,888 24,888 5,500 20 

4-9 พ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

18-23 พ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

15-20 ม.ิย.62 16,888 19,888 5,500 20 

27 ก.ค.-1ส.ค.62 18,888 21,888 5,500 20 

12-17 ต.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

19-24 ต.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

26-31 ต.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

9-14 พ.ย.62 17,888 20,888 5,500 20 

23-28 พ.ย.62 17,888 20,888 5,500 20 

7-12 ธ.ค.62  17,888 20,888 5,500 20 

14-19 ธ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

21-26 ธ.ค.62 17,888 20,888 5,500 20 

28 ธ.ค.-2 ม.ค.62 21,888 24,888 5,500 20 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง-คนุหมงิ -ตา้หลี-่หมูบ่า้นซโีจว                           ---, เทีย่ง, เย็น                                                                                          
05.00 น.   พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้3 ประต ู3 

เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที่) 

กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบนิ   

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


     

 

08.05/09.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่คนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD582 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

 

 

 

 

 

 
 

11.25/12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนาน 
มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งู
เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศที่
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มเีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาตทิี่
สวยงาม หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้อง
จนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร น าท่านชม 
หมูบ่า้นซโีจว  ใหท้า่นไดช้มประเพณีและวัฒนธรรมของระบ าพืน้เมอืงชาวไป๋  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

: เขา้สูท่ ีพ่กั MANG JIANG HONG HOLIDAY 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีส่อง: ตา้หลี-่วดัเจา้แมก่วนอมิ-ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์เมอืงจงเตีย้น(แชงการลีา่) 
                    โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงการลีา่ 

                                                                                                                 เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านชม  วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิ
ใหญไ่วบ้นหลงัเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศตัรไูดเ้ห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรายงัแข็งแรง
ถงึเพยีงนี ้ถา้เป็นคนวัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละก าลงัมากมายยากทีจ่ะตอ่สู ้จงึท าใหไ้มท่ าการเขา้โจมตเีมอืง
และถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแหง่นีข้ ึน้ในสมยัราชวงศถ์ัง ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอด
เยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรอื ซานถา่ ทีเ่ป็นสญัลักษรข์องเมอืงตา้หลีท่ี่
โดดเดน่งดงามอยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 
70 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ในสมับราชวงคถ์ัง จงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี2องค ์
สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในราชวงคห์ยวนซึง่เป็นพุทธศาสนาก าลังไดรั้บความนยิมสงูสดุในประเทศจนี เจดยี3์
องคม์อีายุกว่า1,000  ปี และไดม้กีารบูรณะเจดยีเ์หล่านี้
ในชว่ง ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่
7-10 กวา่ 600 ช ิน้ในองคเ์จดยี ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น หรอื แชงการลีา่ ระหว่างทาง

น าท่าน แวะชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง เกดิจากแม่

น าแยงซเีกยีงไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบตซึง่เป็นทีร่าบ

สงูลงมากระทบกับเขาไห่หลอแลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ช่องแคบเสือกระโจน 

ตัง้อยูร่ะหวา่งทางแยกของเมอืงลีเ่จยีงและเมอืงจงเตีย้น เป็นหบุเขาในชว่งทีแ่มน่ ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิ

ซาเจยีง (แมน่ ้าทรายทอง) น ้าบรเิวณนี้ไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีสุ่ดมคีวามกวา้งเพยีง 30  เมตร ตาม
ต านานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนีม้เีสอืกระโดดขา้มไปยังฝ่ัง

ตรงขา้มได ้เนื่องจากกลางแม่น ้าบรเิวณนี้มหีนิที่เรียกว่า 

“หนิเสอืกระโดด” ซึง่กอ้นหนิมคีวามสงูกว่า 13 เมตร จงึ

เป็นที่มาของชือ่ “ช่องแคบเสอืกระโจน” ช่องเขาเสือ

กระโจนเป็นหนึง่ในหุบเขาเหนือแม่น ้าทีล่กึทีสุ่ดในโลก ผู ้

อยู่อาศัยในบรเิวณนี้มจี านวนเพยีงเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็น

ชนพืน้เมอืงชาวห  น่าซ ีโดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บา้นเล็กๆ
บรเิวณใกลเ้คียง และหาเลี้ยงชพีโดยการเพาะปลูกและ

 

กรุ๊ปบนิวันที ่23-28 ม.ีค.  ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.55-04.15 น. 

กรุ๊ปบนิวันที ่6เม.ย.-24 ต.ค.   ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.00-03.15 น. 

กรุ๊ปบนิวันที ่26 -31 ต.ค.   ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.55-04.15 น. 

กรุ๊ปบนิวันที ่9 พ.ย.-2ม.ค.       ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 

**กรณีออกตั๋วบนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้** 



     

รับจา้งน าทางคนตา่งถิน่ ถงึ เมอืงจงเตีย้น หรอื แชงการลีา่ สวรรคบ์นดนิทีท่ีท่กุคนตา่งใฝ่ฝันจะไปใหไ้ด ้

ครัง้หนึง่ในชวีติ น าท่านชม เมอืงโบราณจงเตีย้น(เมอืงโบราณแชงการลีา่) ศูนยร์วมของวัฒนธรรม

ชาวธเิบต ลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ที่

ระลกึมากมายและชมวถิชีวีติและความเป็นของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลีา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
                       : เขา้สูท่ ีพ่กั TIAN RUI SUNSHINE HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่าม: วดัลามะซงจา้นหลงิ-เมอืงลีเ่จยีง-สระน า้มงักรด า-เมอืงโบราณลีเ่จยีง  เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มี

พระลามะจ าพรรษาอยูก่ว่า 700 รูป สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวัตถุมากมาย รวมทัง้รูปปั้น

ทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ทีัศนยีภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหน่าซ ี 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม สระน า้มงักรด า หรือ เฮยหลงถนั สรา้ง
ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมยัราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามงักร
ด ามจีุดเด่นคือ เป็นน ้าที่เกดิจากน ้าพุอันมคีวามใสจน
มองเห็นพชืใตน้ ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกบัผนืน ้าราวกบัสขีอง
มรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ 
ทีผ่สมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮัน่ ทเิบต และนาซ ีไว ้
ดว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมี
จุดเด่นดว้ยมฉีากหลังเป็นภูเขา น าท่านแวะชมสนิคา้ 
รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง พืชใตน้ ้าที่มคีุณค่าอาหาร
เสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยูนั่บไมถ่ว้น 
อาท ิอ  าหารเสรมิ ครีมสาหร่ายพอกหนา้ ชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มี
สถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไป
จากเมอืงโบราณอืน่ๆของจนี เนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่ป็น
ที่ตัง้รกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตัง้แต่สมัย
โบราณ เมอืงนี้ยังไดรั้บการขนานนามว่า "เวนสิแห่ง
ตะวนัออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย และ  
เมอืงโบราณลีเ่จยีงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดตี
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมทีางเดนิทีป่ดูว้ยหนิอัดแน่น อาคาร
ไมแ้บบจนีโบราณ ล าธารทีไ่หลผ่านเกอืบทุกหลังคา
เรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลู่
ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมอืงเก่าจะ
มาบรรจบกันที่ตลาดสี่ เหลี่ยม  “ซื่อฟางเจีย” 
ศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีป้ลาแซลมอน 

                       : เขา้สูท่ ีพ่กั LUCKY DRAGON E HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่ ี ่: ภเูขาหมิะมงักรหยก+กระเชา้ใหญ ่-โชว ์IMPRESSION LIJIANG-อทุยานน า้หยก 

                    หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ-เมอืงฉูส่ง                                                  เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยูท่าง  ตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง 

เป็นภเูขาสงู  ทีต่ัง้ตระหงา่น ซึง่มหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีจากนัน้น า  ท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า

(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สู ่  บรเิวณจดุชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก ทีค่วามสงูระดับ   4,506 เมตรใหท้่านได ้

สมัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภเูขาแห่งนี้ จากนัน้น าท่านชมโชว ์

   IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชือ่กอ้ง

โลก จาง อวีโ้หมวไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉาก 

 หลังและบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกว่า 600 

ชวีติ *กรณีกระเชา้ใหญปิ่ด จะเปลีย่น  มาขึน้กระเชา้เล็กแทน 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



     

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานน า้หยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจ  
ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซกีลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม อันประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้น

แกะสลักดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน ้าตกมงักรทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขา แบง่ไดเ้ป็น 3 

ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่วา่มงักรออกถ ้า ชัน้ทีส่องมชีือ่วา่มงักรเลน่น ้า ชัน้ทีส่ามมชีือ่วา่มงักรโบยบนิ และยงัมตีน้ไม ้

เทวดาซึง่เป็นทีส่ักการะบชูาของคนในพืน้ที ่มอีายมุากกว่า 500 ปี น าท่านไปยัง หุบเขาพระจนัทรส์นี า้

เงนิ (The Valley of Blue Moon) ซึง่บรเิวณเขาจะปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนไปทั่วเชน่กนั ถงึยอดเขา

ซึง่สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มหีมิะปกคลุมเกอืบทัง้ปี เดนิทางขึน้ยอดสงูสงูของหุบเขา  
พระจันทร์สีน ้าเงนิ ผ่านทุ่งหญา้อันกวา้งใหญ่ และตน้กุหลาบพันปีเรียงราย จะมีหมู่บา้นชาวธเิบตอยู่

ทา่มกลางธรรมชาต ิชมทวิทัศนท์ะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถ้งึ 360 องศา หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ สามารถ

เดนิทางขึน้ไปชมหมิะไดใ้นฤดูหนาวจนถงึตน้เดอืน พฤษภาคม หลังจากนัน้หมิะจะเริม่ละลาย จาก  นัน้ตน้
กหุลาบพันปี ซึง่บานเพยีงปีละครัง้จะเริม่ผลดิอกในชว่งกลางเดอืนพฤษภาคม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงฉูส่ง  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
                       : เขา้สูท่ ีพ่กั XIONG BAO HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 

วนัทีห่า้ : ฉูส่ง -คนุหมงิ -สวนน า้ตกคนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 
                                                                                                                 เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                                         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

เดนิทางสู ่คนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านแวะ รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทย์

แผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร

พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้

พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบา้น น าทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall 

Park) หรอื (Niulan River Waterfall Park) 

แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ี่

ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี มคีวามสงูกว่า 12.5 เมตร มคีวาม

กวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่

เป็นทีผ่ันน ้ากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจ ากแมน่ ้า Niulan 

ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่   หญ่ทีส่ดุ

ในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน ้าท่วม

และท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ที่

ส าคัญโครงการยังไดก้่อสรา้งเป็นลักษณะน ้ าตก

สาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 

600 ลา้นบาท 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย  น าทา่นแวะชมเลอืกซือ้ ผา้ไหมจนี อาท ิผา้ห่ม ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน ฯลฯ จากนัน้น าท่านสู ่ถนนคน

  เดนิ ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่มซุีม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตู

  ไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมี

  อายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของ

  จนีและตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขาย

  ของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 
 



     

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ 
 

วนัทีห่ก:       คนุหมงิ-สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

02.00/02.55 น. เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD585                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

 

กรุ๊ปบนิวันที ่23-28 ม.ีค.  ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลบั 02.55-04.15 น. 

กรุ๊ปบนิวันที ่6เม.ย.-24 ต.ค.   ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.00-03.15 น. 

กรุ๊ปบนิวันที ่26 -31 ต.ค.   ไฟทบ์นิขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลบั 02.55-04.15 น. 

กรุ๊ปบนิวันที ่9 พ.ย.-2ม.ค.       ไฟทบ์นิขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น. 

**กรณีออกตั๋วบนิภายในประเทศ กรณุาเชค็ไฟทบ์นิคอนเฟิรม์กบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้**   

03.15/04.15 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
************************                                                                 

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง 
ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 
ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับ
นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ
พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้  
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้
ในรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่
จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบนิ มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดนิทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง  

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ ตอ้งมหีนา้

วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด สง่มาทาง E-mail เมือ่

ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง เห็นใบห ูไมใ่สเ่ครือ่งประดบั หา้มใสเ่สือ้สขีาว พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ *สามารถใช ้

โทรศัพทม์อืถอืถา่ยไดเ้ลย ไมต่อ้งถา่ยรปูจากทีร่า้นเนือ่งจากรปูทีถ่า่ยจากรา้นและอดัมาเป็นกระดาษไมส่ามารถใชย้ืน่วซีา่

ดา่นนีไ้ด*้ 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื  

หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่วช าระเพิม่ 2,000 บาท/ทา่น)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 



     

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิลกูคา้ตอ้งท าการยืน่วซีา่เองเทา่น ัน้ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 



     



     

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(DMK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 บาท)  

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 

2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน /ทา่น จากราคาทวัร ์



     

 
 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 

 

 
 
 


