
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG75  KUNMING  LEE CHANG4D3N MAR19-TG-W21 

TG75 ทวัรค์นุหมงิ ลีเ่จยีง ตา้ลี ่แชงการลีา่ 6วนั 5คนื  

 

Code: TG75 ทวัรค์นุหมงิ ลีเ่จยีง ตา้ลี ่แชง
การลีา่ 6วนั5คนื 

ภเูขาหมิะมงักรหยก ชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 
ล ีเ่จยีง เมอืงมรดกโลก โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง ชอ่งแคบเสอืกระโจน แชงการี
ลา่ สวรรคบ์นดนิ เมอืงโบราณแชงการลีา่ วดัลามะซงจา้นหลงิลี ่คนุหมงิ นคร

แหง่ฤดใูบไมผ้ล ิสวนน า้ตกคนุหมงิ วดัหยวนทง 

เมนพูเิศษ สกุีแ้ซลมอน,สกุีเ้ห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุง้ 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG75  KUNMING  LEE CHANG4D3N MAR19-TG-W21 

พกัหร4ูดาว ตา้หลี1่คนื,แชงการลีา่1คนื,ลีเ่จยีง1คนื,ฉูส่ง1
คนื,คนุหมงิ1คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- คนุหมงิ – ตา้หลี ่

2  วดัเจา้แมก่วนอมิ-ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์หมูบ่า้นซโีจว-เมอืงจงเตีย้น(แชงการลีา่)
โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงการลีา่ 

3  วดัลามะซงจา้นหลงิ-เมอืงลีเ่จยีง-สระน า้มงักรด า-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

4  ภเูขาหมิะมงักรหยก+กระเชา้ใหญ ่-โชว ์IMPRESSION LIJIANG อุทยานน า้หยก-
หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ-เมอืงฉู่สง 

5  คนุหมงิ-สวนน า้ตกคนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื 

6  วดัหยวนทง - ทา่อากาศยานคนุหมงิ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

12 - 17 Dec 2018  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

02 - 07 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

09 - 14 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

16 - 21 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

23 - 28 Jan 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

20 - 25 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG75  KUNMING  LEE CHANG4D3N MAR19-TG-W21 

27 Feb - 04 Mar 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

06 - 11 Mar 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

13 - 18 Mar 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

20 - 25 Mar 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

27 Mar - 01 Apr 2019  22,888  22,888 22,888 6,000 5,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- คนุหมงิ – ตา้หลี ่

08.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 
ประตทูางเขา้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารตา่ง ๆ 
พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่
สายการบนิดว้ยตัวทา่ นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

10.55  เดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG612 ** 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

14.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนู
นาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 
ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอืระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็น
เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาว
จนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม หลงัผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เขต
ปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนี ในมณฑลยนูนานตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ
เออ๋ไหก่บัภเูขาฉางซานทีร่ะดบั 1,975 เมตร 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงตา้ลี ่MANGJIANG HONG HOLIDAY HOTEL (4*) หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG75  KUNMING  LEE CHANG4D3N MAR19-TG-W21 

วนั

ที ่

2 

วดัเจา้แมก่วนอมิ-ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์หมูบ่า้นซโีจว-เมอืงจงเตีย้น(แชงการลีา่)โคง้แรก
แมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงการลีา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามตํานานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้น
หนิใหญไ่วบ้นหลงัเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศตัรไูดเ้ห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรา
ยังแข็งแรงถงึเพยีงนี ้ถา้เป็นคนวยัหน่มสาวจะตอ้งมพีละกําลงัมากมายยากทีจ่ะตอ่สู ้จงึทําใหไ้มทํ่า
การเขา้โจมตเีมอืงและถอยทพักลบัไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวดัแหง่นีข้ ึน้ในสมยัราชวงศถ์งั ซึง่ถอืวา่
เป็นวดัทีม่ปีระตมิากรรมยอดเยีย่มแหง่หนึง่ในตา้หลี ่ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรอื 
ซานถา่ ทีเ่ป็นสญัลักษรข์องเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงามอยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยี์
สขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ในสมบัราชวงคถ์งั จงึมี
ลักษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี2องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในราชวงคห์ยวน
ซึง่เป็นพทุธศาสนากําลงัไดร้บัความนยิมสงูสดุในประเทศจนี เจดยี3์องคม์อีายกุวา่1,000 ปี และได ้
มกีารบรูณะเจดยีเ์หลา่นีใ้นชว่ง ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถจุากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 ชิน้
ในองคเ์จดยี ์จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซโีจว ชมวธิ ีการชงน้ําชา 3 ถว้ย 3 รส วฒันธรรมของชาว
ไป๋ พรอ้มเลอืกซือ้ของพืน้เมอืง ไวเ้ป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

เที่

ยง  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น หรอื แชงการลีา่ ระหวา่งทางนําทา่น แวะชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซี

เกยีง เกดิจากแมนํ่าแยงซเีกยีงไหลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบตซึง่เป็นทีร่าบสงูลงมากระทบกับเขา
ไหห่ลอแลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ตัง้อยู่
ระหวา่งทางแยกของเมอืงลีเ่จยีงและเมอืงจงเตีย้น เป็นหบุเขาในชว่งทีแ่มน้ํ่าแยงซไีหลลงมาจาก
จนิซาเจยีง (แมน้ํ่าทรายทอง) น้ําบรเิวณนีไ้หลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุมคีวามกวา้งเพยีง 
30  เมตร ตามตํานานเลา่วา่ ในอดตีชอ่งแคบนีม้เีสอืกระโดดขา้มไปยงัฝ่ังตรงขา้มได ้เนือ่งจาก
กลางแมน้ํ่าบรเิวณนีม้หีนิทีเ่รยีกวา่ “หนิเสอืกระโดด” ซึง่กอ้นหนิมคีวามสงูกวา่ 13 เมตร จงึเป็นทีม่า
ของชือ่ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” ชอ่งเขาเสอืกระโจนเป็นหนึง่ในหบุเขาเหนอืแมน้ํ่าทีล่กึทีส่ดุในโลก 
ผูอ้ยูอ่าศัยในบรเิวณนีม้จํีานวนเพยีงเล็กนอ้ย สว่นใหญเ่ป็นชนพืน้เมอืงชาวห  น่าซ ีโดยจะอาศัยอยู่
ในหมูบ่า้นเล็กๆบรเิวณใกลเ้คยีง และหาเลีย้งชพีโดยการเพาะปลกูและรบัจา้งนําทางคนตา่งถิน่ ถงึ 
เมอืงจงเตีย้น หรอื แชงการลีา่ สวรรคบ์นดนิทีท่ีท่กุคนตา่งใฝ่ฝันจะไปใหไ้ดค้รัง้หนึง่ในชวีติ นํา
ทา่นชม เมอืงโบราณจงเตีย้น(เมอืงโบราณแชงการลีา่) ศนูยร์วมของวฒันธรรมชาวธเิบต 
ลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ
มากมายและชมวถิชีวีติและความเป็นของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลีา่ 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
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: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงจงเตีย้น TIAN RUI SUNSHINE HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 วดัลามะซงจา้นหลงิ-เมอืงลีเ่จยีง-สระน า้มงักรด า-เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะทีม่อีายุ
เกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยูก่วา่ 700 รปู สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่5 
มโีบราณวตัถมุากมาย รวมทัง้รปูปั้นทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่ี
ทัศนยีภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหน่าซ ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม สระน า้มงักรด า หรอื เฮยหลงถนั สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัย
ราชวงศช์งิ ซึง่สระน้ํามังกรดํามจีดุเดน่คอื เป็นน้ําทีเ่กดิจากน้ําพอุันมคีวามใสจนมองเห็น
พชืใตน้ํ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกบัผนืน้ําราวกบัสขีองมรกต นอกจากนีภ้ายในบรเิวณยงั
สถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีผ่สมผสานวฒันธรรมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกันอยา่ง
ลงตัว ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมจีดุเดน่ดว้ยมฉีากหลงัเป็นภเูขา นําทา่นแวะชม
สนิคา้ รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง พชืใตน้ํ้าทีม่คีณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่
มสีารอาหารอยูนั่บไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหรา่ยพอกหนา้ ชม เมอืงโบราณลี่
เจยีง เมอืงเกา่กวา่ 800 ปี ทีม่สีถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมแตกตา่งไป
จากเมอืงโบราณอืน่ๆของจนี เนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนา
ซ ีมาตัง้แตส่มัยโบราณ เมอืงนีย้ังไดร้บัการขนานนามวา่ "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และ
เป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และเมอืงโบราณลีเ่จยีงเองก็ยังคงรกัษาความงามในอดตีไว ้
ไดเ้ป็นอยา่งด ีมทีางเดนิทีป่ดูว้ยหนิอดัแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ลําธารทีไ่หลผา่น
เกอืบทกุหลงัคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทีก่ ิง่ใบลูไ่หวไปตามสาย
ลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” 
ศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีป้ลาแซลมอน 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงลีเ่จยีง LUCKY DRAGON E HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG75  KUNMING  LEE CHANG4D3N MAR19-TG-W21 

กนั:   

 

วนัที ่4 ภเูขาหมิะมงักรหยก+กระเชา้ใหญ ่-โชว ์IMPRESSION LIJIANG อุทยานน า้
หยก-หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ-เมอืงฉู่สง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเมอืงเกา่
ลีเ่จยีง เป็นภเูขาสงูทีต่ัง้ตระหงา่น ซึง่มหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีจากนัน้นําทา่นโดยสาร
กระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก ทีค่วามสงู
ระดบั 4,506 เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญข่องภเูขาแหง่นี ้จากนัน้
นําทา่นชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูกํ้ากบัชือ่กอ้งโลก จางอวีโ้หมวไดเ้นรมติ
ใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลังและบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดง
กวา่ 600 ชวีติ **หมายเหต ุเนือ่งจากระหวา่งวนัที2่1-31 ธนัวาคม 2561 มปีระกาศจาก
สถานทีจั่ดแสดง โชวI์MPRESSION LIJIANG ทําการปิดปรบัปรงุชัว่คราวและจะ
กลบัมําเปิดการแสดงอกีคร ้งัใน วนัที1่ มกราคม 2562 ทํางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
เปลีย่นเป็นโชวช์ดุ LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทน** 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานน า้หยก สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของลีเ่จยีง สถานทีแ่หง่
นีเ้ป็นหัวใจ  ทางดา้นวฒันธรรมของชนเผา่น่าซกีลมกลนืกบัธรรมชาตทิีง่ดงาม อัน
ประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีปูปั้นแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่
และน้ําตกมังกรทีไ่หลหลัง่ไปตามไหลเ่ขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่วา่มังก  รออก
ถ้ํา ชัน้ทีส่องมชีือ่วา่มังกรเลน่น้ํา ชัน้ทีส่ามมชีือ่วา่มังกรโบยบนิ และยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่
เป็นทีส่กัการะบชูาของคนในพืน้ที ่มอีายมุากกวา่ 500 ปี นําทา่นไปยังเชงิเขาเพือ่
โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าขนึไปยงั หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (The Valley of Blue 
Moon) ซึง่บรเิวณเขาจะปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนไปทั่วเชน่กัน เมือ่โดยสารกระเชา้
ไปยงึยอดเขาซึง่สงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 4,000 เมตร มหีมิะปกคลมุเกอืบทัง้ปี เรา
สามารถเดนิทางขึน้ยอดสงูสงูของหบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิโดยขึน้ กระเชา้ไป 2 ชว่ง 
โดยจดุเปลีย่นกระเชา้จดุแรก จะมศีนูยท์อ่งเทีย่วหบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ ไกลออกไป
ผา่นทุง่หญา้อันกวา้งใหญ ่และตน้กหุลาบพันปีเรยีงราย จะมหีมูบ่า้นชาวธเิบตอยู่
ทา่มกลางธรรมชาตเิมือ่เปลีย่นกระเชา้แลว้ จะเดนิทางถงึยอดเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ ชม



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  TG75  KUNMING  LEE CHANG4D3N MAR19-TG-W21 

ทวิทัศนท์ะเลหบุเขาลอ้มรอบไดถ้งึ 360 องศา หบุเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ สามารถ
เดนิทางขึน้ไปชมหมิะไดใ้นฤดหูนาวจนถงึตน้เดอืน พฤษภาคม หลังจากนัน้หมิะจะเริม่
ละลาย จากนัน้ตน้กหุลาบพันปี ซึง่บานเพยีงปีละครัง้จะเริม่ผลดิอกในชว่งกลางเดอืน
พฤษภาคม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉู่สง  

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงฉู่สง XIONG BAO HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

 

วนัที ่5 คนุหมงิ-สวนน า้ตกคนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงตลาดกลางคนื 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่คนุหมงิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ 
(Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan River Waterfall Park) แลนด์
มารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน้ําตกฝีมอื มนุษยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 
12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน้ํากวา่ 
10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจ ากแมน้ํ่า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบ
ทีใ่  หญท่ีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนีย้งัชว่ยป้องกันน้ําทว่มและทําหนา้ทีเ่ป็นที่
เก็บน้ํายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีสํ่าคัญโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน้ําตก
สาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี 
และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ และศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่
สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ํ้าใครพรอ้มชมครมี
เป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ้
ผพุองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพ
และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัว์
มงคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุห
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มงิ ซึง่มซุีม้ประตมูา้ทอง และ ซุม้ประตไูกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจน
เป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ใน
สมัยราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
และรา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีเ้ห็ดรสเลศิ 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่

6 วดัหยวนทง - ทา่อากาศยานคนุหมงิ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นน
หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอาย ุเกา่แกก่วา่พันปีภายใน
วดัตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน้ําขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลาง
สระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอก
เกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วดั
หยวนทงแหง่นี ้นําทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ 

15.2

0  

เดนิทางกลบัสู ่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
TG613 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

16.3

5  

เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย *ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทา่น ัน้* 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วแบบเดีย่ว ลกูคา้ตอ้งทําการยืน่ดว้ยตนเอง 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
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7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 240RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

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

เงือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


