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☺ หลกููหู...ล่องเรอืทะเลสาบหลกููหู ชมความงามอญัมณแีห่งท่ีราบสงู ชมเสน่ห ์ 
  วฒันธรรมชนเผ่าโม๋ซวั ท่ีไดส้มญานาม “อาณาจกัรแห่งสตรเีพศ” 
☺ ลีเ่จยีง...เสน่หเ์มืองโบราณ มรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม   
☺ ตา้ลี.่..วดัเจา้แม่กวนอมิแปลงกาย เมืองโบราณซโีจว ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์
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ก ำหนดกำรเดนิทำง     เดอืนพฤศจกิำยน – เดอืนธันวำคม  2561   ( 6 วนั 5 คนื ) 

วนัแรก   สนำมบินสุวรรณภูม ิ– คุนหมงิ  
18.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไช

น่ำอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุก
ใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

20.55 น. เดินทำงสู่เมืองคุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่MU 5078 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
00.15 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั  

พกัทีคุ่นหมิง  HUISHANG INTERNATION HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง คุนหมงิ – ต้ำหลี ่– เมอืงโบรำณซีโจว – ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – ลีเ่จียง – เมอืงโบรำณลีเ่จียง   
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้ำหลี่” ซ่ึงไดฉ้ายาว่าเป็น

เมืองท่ีตั้ งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยูแ่ต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้า่งเขา้สู่
ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิก าลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุก าลงับาน
สะพร่ัง จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม   

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชม “เมืองโบรำณซีโจว ” ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอา
นาจกัรน่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณท่ีบูรณะตามแบบเดิมเม่ือกวา่ 500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขาย
สินคา้ต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี อิสระใหท้่านไดช้้อป
ป้ิงสินคา้พื้นเมือง พร้อมชมโชวพ์ื้นเมืองชาวไป๋ (การแสดงปิดหรือเปิดอยูท่ี่เวลาของการเขา้ชม)  ผ่ำนชมเจดีย์
สำมองค์ มีอายุกวา่ 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รกท่ีมีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆ
กบัการสร้างวดัและวิหารองคก์ลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้งประดิษฐานองคพ์ระสังกระจาย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง
ลีเ่จียง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวสิเซอร์แลนด์แห่ง
ประเทศจีน” ผา่นเส้นทางขนุเขาท่ีงดงาม  เยีย่มชม ศูนย์สำหร่ำยเกลยีวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพื่อสุขภาพ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านชม เมืองเก่ำต้ำหยันหรือเมืองเก่ำลี่เจียง ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศ์ซ่งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยู่อาศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า ตา้หยนั (ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
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แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยู่คู่ขนานไปกบัแม่น ้ าหยก อนัเป็นล าธารน ้ าท่ีละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขา
มงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่
ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปีเขา้ท่ีพกัโรงแรม  

     พกัทีล่ีเ่จียง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม ลีเ่จียง – หลูกูหู – ล่องเรือทะเลสำบหลูกูหู – หมู่บ้ำนโมโซ – จุดชมววิหมู่บ้ำนลเีกร์ – โชว์ควำมรัก
หนุ่มสำวชำวโม๋ซัว (อวัโหลเลีย่นเกร์)    

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หลูกูหู เป็นหน่ึงในบรรดาทะเลสาบ
ของจีนท่ีมีความลึกท่ีสุด ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีของสองมณฑลคือ ยนูนานและเสฉวน น ้าใสดุจไข่มุกท่ีโดนโอบลอ้มไป
ดว้ยบรรดาภูเขา มีค าเปรียบเปรยช่ืนชมความงามมากมาย เช่น “อญัมณีแห่งท่ีราบสูง” “ทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่ง
ทิศตะวนัออก” ในทะเลสาบมีเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 5 แห่ง 3 แหลม มีภูเขาโอบลอ้มทั้งส่ีดา้น น ้ าในทะเลสาบ
แห่งน้ีมีความใสจนเม่ือพายเรือในทะเลสาบจะเปรียบเสมือนล่องลอยอยูบ่นฟ้า ดัง่ในเน้ือเพลงของชาวพื้นเมือง
ท่ีมีช่ือวา่ “ล่องลอยอยูร่ะหวา่งทอ้งฟ้าและผนืน ้า”  จุดเด่นอีกอยา่งของหลูกหููคือวถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชาว
เผ่าโม๋ซัว ซ่ึงเป็นชนเผ่าสุดทา้ยท่ีบูชาสตรีเพศ และสตรีเพศมีอ านาจเด็ดขาด จนไดรั้บการขนานนามจากโลก
ภายนอกวา่ อาณาจกัรแห่งสตรีเพศ （女儿国） 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารล่องเรือ ชมควำมงำม ทะเลสำบหลูกู่ ตั้งอยูร่ะหวา่งอ าเภอหนิงลัง่ 
มณฑลยูนนานกบัอ าเภอเอ๋ียนจินของมณฑลเสฉวนห่างจากล่ีเจียง ประมาณ 270 กิโลเมตร มีความสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเล 2,680 เมตร ผวิน ้ามีพื้นท่ี 52 ตารางกิโลเมตรเฉล่ียความลึกประมาณ 40 เมตร    มีความลึกท่ีสุดถึง 
93 เมตร เน่ืองจากไม่มีมลภาวะน ้ าจึงบริสุทธ์ิใสสะอาด ทะเลสาบหลูกูเสมือนหน่ึงอญัมณีท่ีประดบัในออ้มอก
ของภูเขา  บริเวณรอบขา้งทะเลสาบหลูกูมีป่าดิบท่ีหนาทึบ ยามอากาศดี ทอ้งฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ท่ีสะทอ้น
กบัทอ้งน ้ าท่ามกลางอากาศเยน็สบายสดช่ืนและวิถีชาวบา้นท่ีเรียบง่าย มกัจะท าให้นกัท่องเท่ียวลืมตวัวา่ตนเอง
อยูใ่นโลกจริงหรืออยูใ่นโลกแห่งความฝันกนัแน่ สามารถมองเห็นใตน้ ้ าไดลึ้กถึง 12 เมตร  ซ่ึงมีบรรยากาศและ
ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิของทะเลสาบ   จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ำนชมเผ่ำโม๋ซัว ชนเผา่ปริศนาลึกลบัท่ีมี
ประวติัยาวนานท่ีเรารู้จกัแต่เร่ืองเล่าต านานของชนเผา่น้ีแต่ไม่เคยไดส้ัมผสัคร้ังน้ีน าท่านเปิดต านานชมตวัตนท่ี
แทจ้ริงของชาวเผ่าน้ี ซ่ึงเป็นเผ่าท่ีผูห้ญิงมีความเป็นใหญ่และเป็นหัวหน้าเผ่า ต านานท่ีเราไดย้ิน ผูช้ายจะตอ้ง
ออกไปท างานช่วงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและผูห้ญิงบางคนเราจะเห็นวา่นัง่เล้ียงลูกอยูแ่ต่บางทีอาจจะไม่รู้วา่ท่ีเล้ียง
อยูเ่ป็นลูกใครพ่อเด็กเป็นคนไหน  ชนเผา่น้ีมีประเพณีการแต่งงานหรือท่ีเรียกว่า “อำเซ้ีย” หรือท่ีภาษาทอ้งถ่ิน
แปลวา่คู่รัก คือการเลือกคู่นอนท่ีตนเองพึงพอใจจากงานสังสรรคข์องชนเผา่ โดยเพศหญิงเป็นฝ่ายเลือกเพศชาย 
ไม่มีการแต่งงานท่ีเป็นพิธีรีตองในการบอกกล่าวกบัผูใ้หญ่สองฝ่าย แต่โดยส่วนมากจะใชชี้วิต แบบผวัเดียวเมีย
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เดียว แต่มีบา้งท่ีฝ่ายหญิงมีหลายผวั เพราะมีความเช่ือท่ีว่าหญิงใดท่ีมีผูช้ายเยอะคือผูห้ญิงท่ีสวยงามดูไดจ้าก
ดอกไมท่ี้ปักไวบ้นหวัในเคร่ืองแต่งกายในวนังานสังสรรคด์อกยิ่งเยอะยิ่งสวย บุตรท่ีเกิดมาจะตอ้งอยูท่ี่บา้นฝ่าย
หญิง ผูช้ายถึงแมจ้ะมีบุตรแต่ก็ตอ้งอาศยัอยู่บา้นมารดาของตนเหมือนเดิม ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเล้ียงดูบุตร ผูท่ี้มี
อ านาจมากท่ีสุดในบ้านคือย่าหรือท่ีเรียกว่าแม่ใหญ่ ทุกๆคนในบ้านอาจมีบิดาหลายคน แต่จะมีมารดาคน
เดียวกนั  จากนั้นน าท่านสู่จุดชมววิหมู่บา้นลีเกรย ์ให้ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจของวิวรอบทะเลสาบจากมุมสูง
รายลอ้มดว้ยหมู่บา้นท่ีสร้างอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวโม๋ซวั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์กำรแสดงพืน้เมืองระบ ำรอบกองไฟ เป็นการตอ้นรับ
แขกบา้นแขกเมืองท่ีมาเยีย่มชมชนเผา่ ใหท้่านสนุกสนานกบัการแสดงตอ้นรับ น าท่านกลบัท่ีพกั 

     พกัทีห่ลูกูหู   MOSHO GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ หลูกูหู – ลีเ่จียง – สระมงักรด ำ – เมอืงโบรำณซู่เหอ    
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำทีห้่องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองล่ีเจียง     
เทีย่ง   บริกำรอำหำรกลำงวนั 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 ผดุข้ึนมาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงน ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพ
ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจาก
บริเวณ สระมงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโบรำณซู่เหอ อิสระใหทุ้ก
ท่านนัง่รถมา้ชมตวัเมืองโบราณ ซ่ึงมีช่ืออีกวา่หมู่บา้นหลงเฉียว มีความหมายวา่น ้าพุมงักรนกัเดินทางช่ือดงัใน
สมยัราชวงศห์มิงไดเ้ขียนถึงเส้นทางน้ีและบนัทึกในการท่องเท่ียวของท่านวา่ ในสมยัราชวงศห์มิงท่ีน่ีก็ไดเ้ป็น
เมืองรองท่ีส าคญัของเมือง       ล่ีเจียง และยงัเป็นเมืองเก่าท่ีใชเ้ป็นเส้นทางมา้สู่เมืองล่ีเจียงโดยบริษทัเต่ิงเยล่งทุน 
500 ลา้นหยวน ด าเนินอนุรักษแ์ละพฒันาเน้ือท่ีซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของมรดกของโลกโดยสร้างเป็นเมืองกลางไร่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร น าท่านกลบัท่ีพกั  
     พกัทีล่ีเ่จียง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 

http://www.govivigo.com/ideas/
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วนัทีห้่ำ ลีเ่จียง – คุนหมงิ – ศูนย์สมุนไพรจีน – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน – ร้ำนใบชำ      
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ “เมืองคุนหมิง” ผา่น

ชมเส้นทางท่ีสวยงามราวกบัภาพวาดของเทือกเขาท่ีสลบัซอ้นเป็นทิว  ดว้ยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวยท่ี์แสนสบาย 
เทีย่ง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   หลังอำหำรน าท่านชม ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราว

เก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป็นเวลาอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้
พื้นเมือง และสินคา้ยี่ห้อดงัท่ีห้างสรรพสินคา้ใจกลางเมืองคุนหมิง  สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ศูนย์วัฒนธรรมชำ
แห่งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได ้“ลองชิมชำที่มีช่ือเสียงต่ำงๆ ที่ศูนย์ชำ” อาทิเช่น ชาอวูห่ลง, ชาแดง, ชาผลไม,้ ชา
มะลิ, ชากุหลาบ พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก 

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

วนัทีห่ก วดัหยวนทง – ร้ำนหยก – ยำงพำรำ – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูม ิ 
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 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 ชมะนนัท์ ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน 
นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย  จากนั้นเยี่ยมชมโรงงำน
ยำงพำรำเพือ่สุขภำพ ผลิตภณัฑย์างพาราเพื่อสุขภาพใหท้่านเลือกสรร ทั้งท่ีนอน หมอน และอ่ืนๆ นวตักรรมการ
ผลิตโดยชาวญ่ีปุ่น เลือกซ้ือเป็นของขวญัและของฝาก  

เทีย่ง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรกวำงตุ้ง)   หลงัอาหารแวะชม หยกจีน ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของ
ประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง  จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ สวนน ำ้ตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งน้ีเปิดใหใ้ชบ้ริการเม่ือปีท่ี
แลว้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว 
Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลา
สร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลท์
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ของสวนอยา่งน ้าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน ้าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาว
เป็นอนัดบัของเอเชียเลยก็วา่ได ้  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.35 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่MU 5077*บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

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

 

อตัรำค่ำบริกำร ***บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเดก็ *** พกัเดีย่ว 
1-6 , 15-20 พ.ย. // 29 พ.ย.-4 ธ.ค.61  

13-18 , 20-25  ธ.ค. 61 
19,999.- 

4,900.- 
8-13 , 22-27 พ.ย. // 5-10 ธ.ค. 61 20,999.- 

 

** รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ใบชำ-ผ้ำไหมหรือยำงพำรำ-สำหร่ำยเกลยีวทอง  
เพือ่โปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำท ี** 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เมื่อท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระ
เงนิเพิม่ 1,500 บำท ต่อวนัต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจนีและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

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

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ำนละ 1,000 บำท (ยกเว้นช่วงเทศกำลหรือช่วงที่ประเทศจีนประกำศ
ยกเลกิใช้วซ่ีำกรุ๊ปช่ัวครำว ท่ำนจะต้องเตรียมเอกสำรและยืน่วซ่ีำเดี่ยว ท่ำนละ 1,500 บำท) 
 
 

-ค่ำทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่ำทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้ำทัวร์ไทย วันละ 
10 หยวนต่อวนัต่อคน ตลอดกำรเดินทำงท่ำนละ 180 หยวน ต่อท่ำน 
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เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท ช่วงเทศกำล 10,000 พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

@  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @วซ่ีำแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วนั @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรณีท่ีท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลล์

หรือไลน์ เพื่อความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณีทีท่่ำนมีวซ่ีำจีนยื่นจำกเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ำวซ่ีำได้  1,000 บำท / ท่ำน  
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@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @ @ 
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เอกสำรส ำหรับผู้เดนิทำงทีม่อีำยุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

 

ส ำหรับผู้เดนิทำงทีอ่ำยุน้อยกว่ำ 18 ปีมบีิดำ-มำรดำเดนิทำงด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ  

ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่ป็นเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี ไม่มบีิดำ-มำรดำ เดนิทำงด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อ าเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่ป็นเพศที ่3  *** ต้องโชว์ตัวต่อสถำทูต*** 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
5. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                                                  

 
 
 
 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
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ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 
 

สถำนทูตจีนอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

กำรยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีค่ามดัจ าท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
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-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, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์) 


