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☺ ลีเ่จยีง-อทุยานน า้หยก-เมืองโบราณลีเ่จยีง-บงึมงักรด า 
☺ ภูเขาหิมะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่-โชว์ใหญ ่IMPRESSION LIJIANG 
☺ หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ “ไป๋สุ่ยเหอ” จุดเชค็อนิ ท่ีพลาดไม่ได ้ 
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ-โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกียง-วดัลามะซงจา้นหลงิ 
☺ คุนหมิง วดัหยวนทง ชอ้ปป้ิงเมืองโบราณกวนตู ้คพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง      5-10, 11-16, 19-24, 25-30 ม.ีค. 63   ( 6 วนั 5 คืน ) 
วนัแรก    สนำมบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้ำหลี ่– เมืองโบรำณต้ำหลี ่        

07.00 น. พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทยอินเตอร์ 
(TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.55 น. เดินทำงสู่เมืองคุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่TG 612 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

*** กระเป๋ำใบใหญ่ น ำ้หนักต้องไม่เกนิ 30 กโิลกรัม ต่อ ท่ำน กระเป๋ำ 1 ใบเท่ำน้ัน ** 
  (ในกรณนี ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยเอง) 

กระเป๋ำใบเลก็ทีต้่องกำรถือขึน้เคร่ือง (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม) ไม่ต้องท ำกำร X-RAY 
14.05 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้ำหลี่” ซ่ึงไดฉ้ายาวา่เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้า่งเขา้สู่ฤดูใบไม้

http://bit.ly/2NMk5YE


ผลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิก าลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุก าลงับานสะพร่ัง จึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม “เมืองโบรำณต้ำหลี”่ ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัร
น่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณท่ีบูรณะตามแบบเดิมเม่ือกวา่ 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้
ต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิง
สินคา้พื้นเมือง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีต้่ำหลี ่ RENGENGT HOTEL  

วนัทีส่อง  ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – ต้ำลี ่–  ลีเ่จียง – บึงมังกรด ำ – เมืองโบรำณลี่เจียง 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านผ่านชมเจดีย์สำมองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดย
สร้างเจดียอ์งค์กลางเป็นองค์แรกท่ีมีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและวิหารองค์
กลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้งประดิษฐานองคพ์ระสังกระจาย  จากนั้นจำกน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
มีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน” ผา่น
เส้นทางขนุเขาท่ีงดงาม   

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชมสระมังกรด ำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) 
หรือเฮยหลงถัน อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมือง
เก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระน ้ ามงักรน้ี
สร้างข้ึนสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจู) จุดเด่นของท่ีน่ีคือความใสของน ้ าท่ีใสราวกบัมรกต สถานท่ีท่องเท่ียวเเห่งน้ีมี
ความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบตและน่า
ซีไวด้ว้ยกนั  สระน ้ ามงักรด า เเห่งน้ีมีเร่ืองเล่าขานต่อต่อกนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้ า
บา้ง ผุดข้ึนมาจากสระน ้ าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน ้ าใสสะอาดสะทอ้นภาพ
ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจาก
บริเวณ สระมังกรด าเป็นหน่ึงในทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สำหร่ำยเกลียวทอง 
ผลิตภณัฑท์างเลือกเพื่อสุขภาพ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม เมืองเก่ำต้ำหยันหรือเมืองเก่ำลี่เจียง ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศ์ซ่งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยูอ่าศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีวา่ ตา้หยนั (ตา้ แปลวา่ ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีได้รับการวางผงัเมืองไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยู่คู่ขนานไปกบัแม่น ้ าหยก อนัเป็นล าธารน ้ าท่ีละลายไหลมาจากหิมะบน
เทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

  พกัทีล่ีเ่จียง  JIN DAO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 

http://www.govivigo.com/ideas/


วนัทีส่ำม   ภูเขำหิมะมังกรหยก+น่ังกระเช้ำ – หุบเขำพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG  
   อุทยำนน ำ้หยก  – จงเตีย้น – โค้งแรกแม่น ำ้แยงซีเกียง – เมืองโบรำณจงเตีย้น (แชงกรีล่ำ) 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำหิมะมังกรหยก” เปล่ียนพาหนะ
เป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบัความสูง 3,356 เมตร “น่ังกระเช้ำขึน้สู่ภูเขำหิมะมังกร
หยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดบัน ้ าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสั
หิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปีอยา่งใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์และด่ืมด ่ากบัความหนาวเยน็
ของธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุด ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา 
ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย บน
พื้นสีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยู่นั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสีน ้ าเงินของทอ้งฟ้า
คลา้ยมงักรขาว ก าลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยก  จากนั้นน าท่านชม “หุบเขำ
พระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”   นัง่รถกอลฟ์เขา้สู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะไดส้ัมผสัวิวตระการตาของแอ่งน ้ า
สีเขียวมรกตสะทอ้นเงาลอ้มรอบจากภูเขาหิมะมงักรหยกสวยประหน่ึงพระจนัทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา อิสระให้
ท่านเก็บภาพแห่งความประทบัใจชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชวอ์นัยิ่งใหญ่โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้ง
โลก “จำง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใช้
นกัแสดงกวา่ 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาวเผา่ต่างๆของ
เมืองล่ีเจียง 

***โปรดทรำบ โชว์นีแ้สดงทโีรงละครกลำงแจ้งหำกมีกำรปิดกำรแสดงในวนัน้ันๆ ไม่ว่ำจะด้วยกรณีใดๆ ท ำให้เข้ำชมไม่ได้ผู้จัด
รับผดิชอบเพยีงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอ่ืนทดแทน ให้เท่ำน้ันหำกบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีกำรคืนค่ำบริกำรใดๆ*** 

เทีย่ง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านชม “อุทยำนน ้ำหยก” สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของล่ี
เจียง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหวัใจทางดา้นวฒันธรรมของชนเผา่น่าซีกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม อนัประกอบดว้ย
ประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซ้ายเป็นแม่ และน ้ าตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่
เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือว่ามงักรออกถ ้า ชั้นท่ีสองมีช่ือวา่มงักรเล่นน ้ า ชั้นท่ีสามมีช่ือวา่มงักรโบยบิน 
และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพื้นท่ี มีอายมุากกวา่ 500 ปี   น าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น 
หรือแชงกรีล่ำ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตต๋ีช้ิง บนท่ีราบ
ในวงลอ้มของขนุเขา ลกัษณะภูมิประเทศของจงเต้ียน เป็นท่ีราบทุ่งหญา้ มีภูเขาลอ้มรอบ ค าวา่"จง" นั้นหมายถึง
ศูนยก์ลาง หรือส่ิงท่ีกวา้งใหญ่อนัเป็นศูนยก์ลาง ส่วน"เต้ียน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญา้แล้ว ยงัอาจแปลว่า 
อาณาจกัร ไดด้ว้ย ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองจงเต้ียน จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษาธิเบตวา่ เจ้ียนถงั 
เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงวา่ "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลวา่ ท่ีซ่ึงสุริยนัจนัทราประทบัใน
ดวงจิต เมืองจงเต้ียน เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบต ซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบา้นท่ีก่อดินข้ึนเป็น
ตึกส่ีเหล่ียม แต่งดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ่ ผูค้นยงัแต่งกายพื้นเมือง น าท่านสู่ โค้งแรกแม่น ำ้แยงซีเกียง น ้ าท่ีไหลลงมา
จากธิเบต ไดเ้ล้ียวจากทิศใตมุ้่งสู่ทิศเหนือโดยตีโคง้ถึง 180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแม่น ้ าอีกสายหน่ึงกลายเป็น
แม่น ้าแยงซีเกียง สายส าคญั และเป็นแม่น ้ าท่ียาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก ลกัษณะเป็นหนา้ผาหินสูงชนั จากนั้นน า
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองจงเต้ียน   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารอิสระท่านไดเ้ดินเท่ียวในเขต เมืองโบรำณจงเตีย้น ชมถนนคนเดิน ลดั
เลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย 



แส้หางจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
กลบัท่ีพกั 

  พกัทีจ่งเตีย้น  TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่  หุบเขำพระจันทร์สีเงิน – วดัลำมะซงจ้ำนหลนิ – จงเตีย้น – ลีเ่จียง – เมืองโบรำณซูเหอ  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านไปยงัเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขึนไปยงั 
หุบเขำพระจันทร์สีน ้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซ่ึงบริเวณเขาจะปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนไปทัว่
เช่นกนั เม่ือโดยสารกระเชา้ไปยงึยอดเขาซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี 
เราสามารถเดินทางข้ึนยอดสูงสูงของหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงินโดยข้ึน กระเชา้ไป 2 ช่วง โดยจุดเปล่ียนกระเชา้
จุดแรก จะมีศูนยท์่องเท่ียวหุบเขาพระจนัทร์สีน ้าเงิน ไกลออกไปผา่นทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ และตน้กุหลาบพนัปี
เรียงราย จะมีหมู่บา้นชาวธิเบตอยูท่่ามกลางธรรมชาติเม่ือเปล่ียนกระเชา้แลว้ จะเดินทางถึงยอดเขาพระจนัทร์สี
น ้ าเงิน ชมทิวทศัน์ทะเลหุบเขาลอ้มรอบไดถึ้ง 360 องศา หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน สามารถเดินทางข้ึนไปชม
หิมะไดใ้นฤดูหนาวจนถึงตน้เดือน พฤษภาคม หลงัจากนั้นหิมะจะเร่ิมละลาย จากนั้นตน้กุหลาบพนัปี ซ่ึงบาน
เพียงปีละคร้ังจะเร่ิมผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  

หมำยเหตุ ช่วงเดือนกรกฎำคม – ต้นเดือนกันยำยน จะเปลี่ยนที่เที่ยวหุบเขำพระจันทร์สีเงินเป็น อุทยำนแห่งชำติผู่ต๋ำช่ัว 
POTATSO NATIONAL PARKน่ังรถในอุทยำนชมวิวทะเลสำบสู่ตูหู ทุ่งหญ้ำหมีลี่ถำน และทะเลสำบป้ีถ๋ำไห่  
เน่ืองจำกบนหุบเขำพระจันทร์สีเงินไม่มีหิมะมำกพอ*** 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ำนหลิน เป็นวดัลามะซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปีท่ี ค.ศ. 1679 ในสมยัราชวงศชิ์ง สร้างข้ึน
โดยทะไลลามะองคท่ี์ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจ าพรรษาอยูม่ากกวา่ 700 รูป และไดมี้การบูรณะตลอดมา 
วดัแห่งน้ีไดส้ร้างข้ึนตามลกัษณะเดียวกบัวดัโปตาลาของธิเบต วดัซงซานหลินเป็นวดัใหญ่ท่ีส าคญัของเมืองจง
เต้ียน วดัแห่งน้ีห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลกัษณะจ าลองแบบจาก
พระราชวงัโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากน้ียงัเป็นวดันิกายลามะแบบธิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
มณฑลยูนนานซ่ึงมี อายุท่ีเก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเตน้ระบ า
หนา้กากและเป่าแตรงอนซ่ึงเป็นการละเล่นท่ีอยูใ่นช่วง เทศกาล ส าคญัต่างๆของวดั รวมถึงประเพณีต่างๆ ท่ีชาว
ทิเบตไดอ้นุรักษไ์ว ้ณ วดัซงซานหลินแห่งน้ี 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองล่ีเจียง จากนั้นเยี่ยมชมโรงงำนผ้ำไหม
จีน เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากไหมจีนท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ผา้ห่ม ใส้ผา้นวม และอ่ืนๆให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัและ
ของฝาก  จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนซู่เหอ (Shuhe Town) หมู่บา้นโบราณเล็กๆ ท่ีมีแม่น ้ าชิงไหลผา่น มีร้านคาเฟ่
น่านัง่ท่ีตกแต่งแบบเมืองโบราณอยูห่ลายแห่ง บรรยากาศดีมาก และเป็นเมืองแห่งมา้ เพราะเราจะไดเ้ห็นมา้อยูท่ ัว่
หมู่บา้น สามารถนัง่รถมา้ชมหมู่บา้นไดด้ว้ย 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
  พกัทีล่ีเ่จียง  JIN DAO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 



วนัที่ห้ำ  ลีเ่จียง – คุนหมิง (น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองโบรำณกวนตู้– ร้ำนใบชำ      

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
08.25 น. โดยสำรรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ D8784 ซ่ึงเป็นรถไฟขบวนใหม่ล่ำสุดเพิ่งเปิดใช้เม่ือวันที่ 5 ม.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ

ทีช่่วยลดระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ำงคุนหมิง-ลีเ่จียงได้ถึง 5 ช่ัวโมง  
11.23 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง  รถโคช้ปรับอากาศน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เทีย่ง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)   หลงัอำหำรน าท่านชม ศูนย์วจัิยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟัง

เร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อม
รับฟังการวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ น าท่านสู่ เมืองโบรำณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู
ใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุก
เพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิ
เบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน จากนั้นน าท่านสู่
ศูนย์วฒันธรรมชำแห่งเมืองคุนหมิง ใหท้่านได ้“ลองชิมชำทีม่ีช่ือเสียงต่ำงๆ ที่ศูนย์ชำ” อาทิเช่น ชาอวูห่ลง, ชา
แดง, ชาผลไม,้ ชามะลิ, ชากุหลาบ พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (สุกีเ้ห็ด)   หลงัอำหำรน ำท่ำนเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีคุ่นหมิง  LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

วนัที่หก  วดัหยวนทง– สวนน ำ้ตก – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ  

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี 
วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือ
เนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้าก
ข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกท าลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการ
ซ่อมแซมในสมยัราชวงศ์ชิง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองท่ี
ท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทย – จีน 
นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
สวนน ำ้ตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งน้ีเปิดให้ใชบ้ริการเม่ือปีท่ีแลว้ 
ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming 
Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาสร้างกวา่ 3 
ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่ง
น ้าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน ้ าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัของ
เอเชียเลยก็วา่ได ้ แวะชม หยกจีน ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวน
หยก หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง   

เทีย่ง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)   หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่TG 613*บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 



16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

*** ออกเดินทำงขั้นต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ำ่กว่ำก ำหนด มคีวำมจ ำเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษนี ำ้มนัหรือภำษใีดๆ จำกสำยกำรบิน  

 

อตัรำค่ำบริกำร  
 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเดก็ *** พกัเดีย่ว 

5-10, 11-16, 19-24, 25-30 ม.ีค. 63 21,999.- 4,900.- 
 

** รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ผ้ำไหมหรือยำงพำรำ-สำหร่ำยเกลยีวทอง  
เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำที ** 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุก
คร้ัง หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดทีม่พีำสปอร์ต 2 สัญชำติหรือเปลีย่นพำสปอร์ตเล่มใหม่ กรุณำแจ้งกบัเซลล์ทีดู่แล 
 หำกเกดิควำมผดิพลำด ท ำให้เดินทำงไม่ได้ ทำงบริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 1,500 บำท ต่อวนัต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจนีและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ 23 กโิลกรัม/ ท่ำน โหลดได้ท่ำนละ 1 ใบ กรณทีี่น ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง  

 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่ำนละ 1,650 บำท หรือแบบวซ่ีำเดี่ยว ท่ำนละ 1,700 บำท 
**ส่งหน้ำพำสปอร์ตก่อนกำรเดินทำง 10 วนัส ำหรับวซ่ีำกรุ๊ป** 
- ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ ตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  

** ค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของลูกค้ำ ** 
เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมส่งหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบิน 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำ
ผู้จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน  ไม่สำมำรถเปลีย่นช่ือและยกเลกิกำรเดินทำง ได้  

เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน 10 วนัท ำกำร ย่ืนวซ่ีำกรุ๊ป  

1. ส ำเนำหนังสือเดินทำงถ่ำยแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ำ  
2. ไฟล์รูปถ่ำยพืน้หลงัสีขำว  
3. วนัเดินทำงกรุณำน ำรูปถ่ำยติดตัวไปด้วยท่ำนละ 1 ใบ ขนำด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขำว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีน 4 วนัท ำกำร ย่ืนทีส่ถำนฑูตจีนทีเ่มืองไทย  

1. หนังสือเดินทำงตัวจริง ทีม่ีอำยุใช้งำนเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทำง  
2. รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 ใบ ตำมข้อก ำหนดของสถำนฑูต (รูปถ่ำยสีพืน้หลงัสีขำว เปิดหน้ำผำก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขำวถ่ำยรูป , ไม่สวมแว่นตำ  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่ ำงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาทีน่ั่งราคาพเิศษ เม่ือออกตั๋วแล้วไม่สามารถน ามาคืนเงินได้ และไม่มรีาคาตั๋วเดก็ 

-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบิน
ก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจึงวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง **        



 
 

 


