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 CNTG713: ทวัรค์นุหมงิ ตา้ลี ่ลีเ่จยีง แชงการลีา่ 6วนั 5คนื  

🍁 พชิติ 2 ขนุเขา ณ ภเูขาหมิะมงักรหยก และ หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 

🍁 ลีเ่จยีง เมอืงมรดกโลก โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง ชอ่งแคบเสอืกระโจน 

🍁 แชงการลีา่สวรรคบ์นดนิ เมอืงโบราณแชงการลีา่ วดัลามะซงจา้นหลงิ 

🍁 คนุหมงิ-นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิสวนน า้ตกคนุหมงิ วดัหยวนทง 

🍁 พเิศษชมโชวส์ดุอลงัการ IMPRESSION LIJIANG 

🍁 เมนพูเิศษ สกุีแ้ซลมอน,สกุีเ้ห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุง้ 

 เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  

พกัหร ู4 ดาว>ตา้หลี1่คนื, จงเตีย้น1คนื ลีเ่จยีง1คนื, ฉูส่ง1คนื, คนุหมงิ1คนื 

 **คา่ทวัรร์วมคา่วซีา่กรุป๊เรยีบรอ้ย** 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

 

Infant 

อาย ุ0-2 ปี 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

10-15 ต.ค. 23,900 26,900  

 

Infant 6,000 

*ไมร่วมคา่วซีา่* 

5,500 20 

16-21 ต.ค. 22,900 25,900 5,500 20 

20-25 ต.ค. 23,900 26,900 5,500 20 

11-16 พ.ย. 22,900 25,900 5,500 20 

 

 



     

 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตา้หลี ่                            

07.30 น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 

เคาน์เตอร์สายการบิน  THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขั ้นตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบนิ   

10.45 น.  เดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่TG612  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง** 

14.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนาน มปีระชากร 

33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนือ

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็น  

สบายตลอดทั้งปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ที่มีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวก็คอืธรรมชาตทิี่

สวยงาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กับ

ภเูขาฉางซานทีร่ะดับ 1,975 เมตร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                เขา้สูท่ีพั่ก เมอืงตา้หลี ่MANG JIANG HONG HOLIDAY HOTEL (4*) หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน:   

วนัทีส่อง วดัเจา้แมก่วนอมิ – ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์– หมูบ่า้นซโีจว-แชงการลีา่ 

 ชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง – ชอ่งแคบเสอืกระโจน- เมอืงโบราณแชงการลีา่         

              

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 น าทา่นชม  วดัเจา้แมก่วนอมิ ตามต านานเลา่วา่เจา้แมก่วนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิ

ใหญ่ไวบ้นหลังเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศัตรูไดเ้ห็นวา่แมแ้ต่หญงิชรายัง

แข็งแรงถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละก าลังมากมายยากที่จะต่อสู ้จงึท าใหไ้ม่ท าการ

เขา้โจมตเีมอืงและถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวดัแหง่นีข้ ึน้ในสมัยราชวงศถั์ง ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีม่ี

ประตมิากรรมยอดเยีย่มแห่งหนึง่ในตา้หลี่ ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรอื ซานถา่ ทีเ่ป็นสัญ

ลักษรข์องเมอืงตา้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงามอยูร่มิทะเลสาบเออ๋ไห ่ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์

โดยองคก์ลางมคีวามสูงถงึ 70 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ในสมับราชวงคถั์ง จงึมลีักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์น

เมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็กอกี2องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลังในราชวงคห์ยวนซึง่เป็นพุทธศาสนาก าลังไดรั้บ

ความนยิมสงูสดุในประเทศจนี เจดยี3์องคม์อีายุกวา่1,000  ปี และไดม้กีารบูรณะเจดยีเ์หล่านี้ในชว่ง 

ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กวา่ 600 ชิน้ในองคเ์จดยี ์จากนั้นเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นซโีจว ชมวธิ ีการชงน ้าชา 3 ถว้ย 3 รส วฒันธรรมของชาวไป๋ พรอ้มเลอืกซือ้ของพืน้เมอืง ไว ้

เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น หรอื แชงการลีา่ ระหวา่งทางน าท่าน แวะชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง 

เกดิจากแมน่ ้าแยงซเีกยีงไหลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบตซึง่เป็นทีร่าบสงูลงมากระทบกับเขาไหห่ลอแลว้

หัก เสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอื ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน ตัง้อยูร่ะหวา่งทางแยกของ

เมอืงลีเ่จยีงและเมอืงจงเตีย้น เป็นหุบเขาในชว่งทีแ่ม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทราย

ทอง) น ้า บรเิวณนี้ไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบที่สดุมคีวามกวา้งเพียง 30  เมตร ตามต านานเล่าวา่ ใน

อดตีชอ่งแคบนีม้ ี เสอืกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้เนื่องจากกลางแม่น ้าบรเิวณนี้มหีนิที่เรยีกว่า 

“หนิเสอืกระโดด” ซึง่กอ้นหนิมคีวามสงูกวา่ 13 เมตร จงึเป็นที่มาของชือ่ “ช่องแคบเสอืกระโจน” 

เป็นหนึง่ในหบุเขาเหนือแมน่ ้าทีล่กึทีส่ดุในโลก ผูอ้ยูอ่าศัยในบรเิวณนี้มจี านวนเพยีงเล็กนอ้ยสว่นใหญ่

เป็นชนชาวหน่าซ ีโดยจะ อาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นเล็กๆบรเิวณใกลเ้คยีง และหาเลีย้งชพีโดยการเพาะปลูก

และรับจา้งน าทางคนตา่งถิน่น าท่านชม เมอืงโบราณจงเตีย้น(หรอืเมอืงโบราณแชงการลีา่) ศนูย์



     

 
 

รวมของวัฒนธรรมชาวธเิบต ลักษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคน

พืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายและชมวถิชีวีติและความเป็นของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลีา่ 

ค า่        บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่ที่ พัก เมืองจงเตี้ยน METEORITE GRACE HOTEL/HOLY LOTUS HOTEL (4*) หรือระดับ

ใกลเ้คยีงกัน:   

วนัทีส่าม  หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ หรอื ภเูขาหมิะสอืขา่ (รวมกระเชา้)-วดัลามะซงจา้นห

ลงิลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลี ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ หรอื ภูเขาหมิะสอืขา่ ตัง้อยูใ่กลก้ับแชงกรลีา เป็นหุบ

เขาสงูเกนิ 4,000 เมตร ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาที่มี

ทัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น หนึง่สวรรคบ์นดนิ เพราะเป็นดนิแดนอันสงบ และอยู่

บนทีส่งูใกลข้อบฟ้า มธีรรมชาตงิดงาม  น าทา่นน ัง่กระเชา้ ขึน้ไปยังหุบเขาพระจันรส์นี ้าเงนิ เป็นจุด

ชมววิจดุเดยีวทีส่งูทีส่ดุของเมอืงจงเตีย้นบรเิวณเขาปกคลมุดว้ยตน้กหุลาบพันปี หรอืดอกคามเีลยี ทา่น

จะไดพ้บกับความงามของทุง่หญา้ ป่าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝงูจามรทีีอ่อกหาอาหารและเล็มหญา้สว่น

เดอืนกันยายนเมษายน หุบเขานี้จะถูกปกคลุมดว้ยหมิะขาวโพลนไปท่ัวเชน่กัน เมือ่โดยสารกระเชา้ไป

ถงึยอดเขาสูงกว่า ท่านจะไดส้ัมผัสลานหมิะกวา้งใหญ่สุดสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงาม ดัง

ภาพวาด กล่าวกันว่า ยามทอ้งฟ้าสดใสไรเ้มฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถ้ึงสาม

เทอืกเขา คอื ภูเขาหมิะเหมยหลี ่ภูเขาหมิะมังกรหยก และภูเขาหมิะกงก่า  หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ 

เป็นหบุเขาทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบทัง้ปี เชือ่กันวา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธิข์องชนเผา่ในลีเ่จยีง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ เป็นวัดใหญ่ทีส่ าคัญของเมอืงแชงกรลีา่ เป็นวัดลามะทีม่อีายุ

เก่าแก่กวา่ 300 ปี สรา้งจ าลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซามาไว ้เป็นวัดนกิาย

ลามะแบบธเิบตที่ใหญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679  มพีระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 

700 รูป สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวัตถุมากมาย รวมทัง้รูปปั้นทองสัมฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีง

มากที่สุด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงซึง่

ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิน่ที่อยู่ของชาวหน่าซ ี ชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง เมือง

เกา่แกอ่ายกุวา่ 800 ปี ทีม่สีถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆ

ของจนี เนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นที่ตัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนาซ ีมาตัง้แต่สมัยโบราณ เมอืงนี้ยัง

ไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนสิแหง่ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และ  เมอืงโบราณลี่

เจยีงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมทีางเดนิทีป่ดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนี

โบราณ ล าธารทีไ่หลผา่นเกอืบทกุหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิล าธารทีก่ ิง่ใบลูไ่หวไป

ตามสายลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลาง

การซือ้ขายสนิคา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษสกุ ีป้ลาแซลมอล 

 เขา้สูท่ีพั่ก เมอืงลีเ่จยีง JIN DAO HOTEL / LUCKY DRAGON HOTEL (4*) หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

วนัทีส่ ี ่     ภเูขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ)่ - โชว ์IMPRESSION LIJIANG 

  อทุยานน า้หยก-สระน า้มงักรด า-เมอืงฉูส่ง                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอืของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็น

ภเูขาสงูทีต่ัง้ตระหงา่น ซึง่มหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีจากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้

ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่

ของภเูขาแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวีโ้หมว

ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ 

600 ชวีติ  *กรณีกระเชา้ใหญปิ่ด จะเปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 



     

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานน า้หยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลีเ่จยีง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจ  

ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผา่น่าซกีลมกลนืกับธรรมชาตทิีง่ดงาม อันประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีูป

ป้ันแกะสลักดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลั่งไปตามไหลเ่ขา แบง่ได ้

เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่วา่มังก  รออกถ ้า ชัน้ที่สองมชีือ่วา่มังกรเล่นน ้า ชัน้ที่สามมชีือ่วา่มังกรโบยบนิ 

และยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที ่มอีายุมากกวา่ 500 ปี น าท่านชม สระน า้

มงักรด า หรอื เฮยหลงถนั สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามังกรด ามจีุดเด่น

คอื เป็นน ้าทีเ่กดิจากน ้าพุอันมคีวามใสจนมองเห็นพชืใตน้ ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกับผนืน ้าราวกับสขีองมรกต 

นอกจากนี้ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีผ่สมผสานวฒันธร  รมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ีไว ้

ดว้ยกันอยา่งลงตัว ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมจีุดเด่นดว้ยมฉีากหลังเป็นภูเข  า น าท่านแวะชม

สนิคา้ รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง พชืใตน้ ้าทีม่คีณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่

นับไมถ่ว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหรา่ยพอกหนา้ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฉูส่ง                           

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กเขา้สูท่ีพั่ก เมอืงฉู่สง XIONG BAO HOTEL /YI REN GU 

ZHEN HOTEL (4*) หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

วนัทีห่า้   คนุหมงิ-สวนน า้ตกคนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ                

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 เดินทางสู่ คุนหมงิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ถึงเมืองคุนหมิง ชม สวนน า้ตกคุนหมงิ 

(Kunming Water  fall Park) แลนดม์ารค์ใหม่ของคุนหมงิ ถือเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ี่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็นทีผ่ัน

น ้ากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมน่ ้า Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกันน ้าท่วมและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน 

ทีส่ าคัญโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลักษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและ

ผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ รา้นบัวหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรือที่รูจั้กกันดีในชือ่ 

“ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจ า

บา้น  จากนัน้แวะชม หยกจนี ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ ีส่ดุของ

เมอืงคุนหมงิ ซึง่มซุีม้ประตูมา้ทอง และ ซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกวา่ จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจน

เป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายรุ่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ 

ในถนนยา่นการคา้แห่งนี้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ 

อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพื้นเมอืง และรา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมสี ิง่

อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุ ีเ้ห็ดรสเลศิ 

       เขา้สูท่ีพั่ก เมอืงคนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน 

วนัทีห่ก   วดัหยวนทง – ทา่อากาศยานคนุหมงิ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

                                                                                                                

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนั้นน าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กวา่พันปีภายในวัด

ตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ

ดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพุทธรปูพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์



     

 
 

ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้ น า

ทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

     น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ 

15.20 น. เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG613  

 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

16.30 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษที่ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเที่ยว

แห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้กใน

นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบวา่ รา้น

รัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

 *** หากลูกคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาล

รา้นใดๆก็ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 

2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

  กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจีน ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็น

ความเต็มใจของผูซ้ ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคุณภาพของสนิคา้ที่ไม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และ

ทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

 

หมายเหตุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศ เพือ่เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรูป หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีูปท่าน) แบบเต็ม

หนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: 

หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอ

ออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถ่ายไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการ

ถา่ยรปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทีส่นามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทางทางบรษิทัฯจะไม ่

  รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื น าหนงัสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนั้น

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

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

รปูพริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

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

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกับทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

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

เพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสาย

การบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบั

อาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

2. คา่โรงแรมทีพั่ก (พักหอ้งละ 2ทา่น หากพัก 3ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิ

เตยีงสปรงิ) 

3. คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่

มัคคเุทศก ์ 

5. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ

ประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่ี

การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย *ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม

คณะเทา่น ัน้* 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่

โทรสาร คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.  คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 



     

 
 

3.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

4.  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่าน

ตอ้งช าระคา่ 

5.  คา่ทัวรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทัวรป์กต ิ

น ้าหนักกระเป๋ากับสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.   (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 350 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

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

  

เง ือ่นไขในการจอง  

มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น ภายใน 1 วนัหลงัจาการจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนั

เดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูก

ระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง   

 เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ

การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้

ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไม่สามารถน ามา

เลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

หมายเหต ุ  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะ

ไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

6.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่

กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9.  กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ

ไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.  มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  



     

 
 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12.  บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13.  การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและ

ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทาง

ได ้จากบรษัิท ประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

 

 

 

 

 

 


