☺ หลูกูห.ู ..ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู ชมความงามอัญมณีแห่งที่ราบสูง ชมเสน่ห์
วัฒนธรรมชนเผ่าโม๋ซวั ที่ได้สมญานาม “อาณาจักรแห่งสตรีเพศ”
☺ ลีเ่ จียง...เสน่หเ์ มืองโบราณมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สวยงาม
☺ ต้าลี.่ ..วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองโบราณซีโจว ผ่านชมเจดียส์ ามองค์
☺ คุนหมิง...วัดหยวนทง สวนนา้ ตก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง
กําหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2561

( 6 วัน 5 คืน )

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้ าหลี่ – เมืองโบราณซีโจว

05.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไช
น่ าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ ( MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ ทุกท่าน กระเป๋ าทุก
ใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
07.50 น. เดินทางสู่ เมือง คุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ MU 2584 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ น
อันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เทีย่ ง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้ าหลี่ ” ซึ่ งได้ฉายาว่าเป็ นเมืองที่
ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขาที่มีทศั นียภาพอันงดงาม ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนือส่ วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยูแ่ ต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ยา่ งเข้าสู่ ฤดูใบไม้
ผลิแล้วท้องฟ้ าปลอดโปร่ งอุณหภูมิกาํ ลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กาํ ลังบานสะพรั่ง จึง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นําท่านชม “เมืองโบราณซีโจว ” ซึ่ งเป็ นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า
ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ นร้านขายสิ นค้าต่างๆ ที่
แสดงถึงความเจริ ญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง พร้อมชมโชว์พ้นื เมืองชาวไป๋ (การแสดงปิ ดหรื อเปิ ดอยูท่ ี่เวลาของการเข้าชม)
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีต่ ้ าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ – ลีเ่ จียง – เมืองโบราณลีเ่ จียง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเล่าว่า
เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหิ นใหญ่ไว้ขา้ งหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมือง
จึงสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนในราชวงศ์ถงั เป็ นวัดที่มีประติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่ง จากนั้น ผ่านชมเจดีย์สามองค์ มี
อายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์ งค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสู งจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้าง
วัดและวิหารองค์กลางอันเป็ นที่ที่ต้ งั ประดิษฐานองค์พระสังกระจาย
เทีย่ ง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียง ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังเรื่ อง
ความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์ แลนด์แห่งประเทศจีน” ผ่านเส้นทางขุนเขาที่งดงาม
จากนั้น นําท่านชม เมืองเก่าต้ าหยันหรือเมืองเก่าลีเ่ จียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้
ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซี ก็ยงั คงอนุรักษ์และอยูอ่ าศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบนั มี
ประชากรอาศัยอยูร่ าว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรี ยกชื่อเมืองแห่งนี้วา่ ต้าหยัน
(ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรื อนเป็ นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรี ยงราย
ลดหลัน่ ไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบ โดยบ้านเรื อนแต่ละหลังจะอยูค่ ู่ขนานไป
กับแม่น้ าํ หยก อันเป็ นลําธารนํ้าที่ละลายไหลมาจากหิ มะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กบั ถนนที่ปูดว้ ย
หิ นแกรนิตแดงอันเรี ยบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า
800 ปี จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สาหร่ ายเกลียวทอง ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ
เช้ า

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม
พักทีล่ เี่ จียง
LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม ลีเ่ จียง – หลูกูหู – ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู – หมู่บ้านโมโซ – จุดชมวิวหมู่บ้านลีเกร์ – โชว์ ความรัก
หนุ่มสาวชาวโม๋ ซัว (อัวโหลเลีย่ นเกร์ )
บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ หลูกูหู เป็ นหนึ่งในบรรดาทะเลสาบ
ของจีนที่มีความลึกที่สุด ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ของสองมณฑลคือ ยูนนานและเสฉวน นํ้าใสดุจไข่มุกที่โดนโอบล้อมไป
ด้วยบรรดาภูเขา มีคาํ เปรี ยบเปรยชื่นชมความงามมากมาย เช่น “อัญมณี แห่งที่ราบสู ง ” “ทิวทัศน์ที่สวยงามแห่ง
ทิศตะวันออก” ในทะเลสาบมีเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 5 แห่ง 3 แหลม มีภูเขาโอบล้อมทั้งสี่ ดา้ น นํ้าในทะเลสาบ
แห่งนี้มีความใสจนเมื่อพายเรื อในทะเลสาบจะเปรี ยบเสมือนล่องลอยอยูบ่ นฟ้ า ดัง่ ในเนื้อเพลงของชาวพื้นเมือง
ที่มีชื่อว่า “ล่องลอยอยูร่ ะหว่างท้องฟ้ าและผืนนํ้า” จุดเด่นอีกอย่างของหลูกหู ูคือวิถีชีวติ และความเป็ นอยูข่ องชาว
เผ่าโม๋ ซวั ซึ่ งเป็ นชนเผ่าสุ ดท้ายที่บูชาสตรี เพศ และสตรี เพศมีอาํ นาจเด็ดขาด จนได้รับการขนานนามจากโลก
ภายนอกว่า อาณาจักรแห่งสตรี เพศ （女儿国）
เทีย่ ง บริการ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารล่องเรือ ชมความงาม ทะเลสาบหลูก่ ู ตั้งอยูร่ ะหว่างอําเภอหนิงลัง่
มณฑลยูนนานกับอําเภอเอี๋ยนจินของมณฑลเสฉวนห่างจากลี่เจียง ประมาณ 270 กิโลเมตร มีความสู งเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 2,680 เมตร ผิวนํ้ามีพ้นื ที่ 52 ตารางกิโลเมตรเฉลี่ยความลึกประมาณ 40 เมตร มีความลึกที่สุดถึง
93 เมตร เนื่องจากไม่มีมลภาวะนํ้าจึงบริ สุทธิ์ ใสสะอาด ทะเลสาบหลูกเู สมือนหนึ่งอัญมณี ที่ประดับในอ้อมอก
ของภูเขา บริ เวณรอบข้างทะเลสาบหลูกมู ีป่าดิบที่หนาทึบ ยามอากาศดี ท้องฟ้ าสี ครามและเมฆสี ขาว ที่สะท้อน
กับท้องนํ้าท่ามกลางอากาศเย็นสบายสดชื่นและวิถีชาวบ้านที่เรี ยบง่าย มักจะทําให้นกั ท่องเที่ยวลืมตัวว่าตนเอง
อยูใ่ นโลกจริ งหรื ออยูใ่ นโลกแห่งความฝันกันแน่ สามารถมองเห็นใต้น้ าํ ได้ลึกถึง 12 เมตร ซึ่งมีบรรยากาศและ
ธรรมชาติอนั แสนบริ สุทธิ์ ของทะเลสาบ จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านชมเผ่ าโม๋ ซัว ชนเผ่าปริ ศนาลึกลับที่มี
ประวัติยาวนานที่เรารู ้จกั แต่เรื่ องเล่าตํานานของชนเผ่านี้แต่ไม่เคยได้สัมผัสครั้งนี้นาํ ท่านเปิ ดตํานานชมตัวตนที่
แท้จริ งของชาวเผ่านี้ ซึ่ งเป็ นเผ่าที่ผหู ้ ญิงมีความเป็ นใหญ่และเป็ นหัวหน้าเผ่า ตํานานที่เราได้ยนิ ผูช้ ายจะต้อง
ออกไปทํางานช่วงก่อนพระอาทิตย์ข้ ึนและผูห้ ญิงบางคนเราจะเห็นว่านัง่ เลี้ยงลูกอยูแ่ ต่บางทีอาจจะไม่รู้วา่ ที่เลี้ยง
อยูเ่ ป็ นลูกใครพ่อเด็กเป็ นคนไหน ชนเผ่านี้มีประเพณี กา รแต่งงานหรื อที่เรี ยกว่า “อาเซี้ย ” หรื อที่ภาษาท้องถิ่น
แปลว่าคู่รัก คือการเลือกคู่นอนที่ตนเองพึงพอใจจากงานสังสรรค์ของชนเผ่า โดยเพศหญิงเป็ นฝ่ ายเลือกเพศชาย
ไม่มีการแต่งงานที่เป็ นพิธีรีตองในการบอกกล่าวกับผูใ้ หญ่สองฝ่ าย แต่โดยส่ วนมากจะใช้ชีวติ แบบผัวเดียวเมีย
เดียว แต่มีบา้ งที่ฝ่ายหญิงมีหลายผัว เพราะมีความเชื่อที่วา่ หญิงใดที่มีผชู ้ ายเยอะคือผูห้ ญิงที่สวยงามดูได้จาก
ดอกไม้ที่ปักไว้บนหัวในเครื่ องแต่งกายในวันงานสังสรรค์ดอกยิง่ เยอะยิง่ สวย บุตรที่เกิดมาจะต้องอยูท่ ี่บา้ นฝ่ าย
หญิง ผูช้ ายถึงแม้จะมีบุตรแต่ก็ตอ้ งอาศัยอยูบ่ า้ นมารดาของตนเหมือนเดิม ฝ่ ายหญิงเป็ นฝ่ ายเลี้ยงดูบุตร ผูท้ ี่มี
อํานาจมากที่สุดในบ้านคือย่าหรื อที่เรี ยกว่าแม่ใหญ่ ทุกๆคนในบ้านอาจมีบิดาหลายคน แต่จะมีมารดาคน
เดียวกัน จากนั้นนําท่านสู่ จุดชมวิวหมู่บา้ นลีเกรย์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของวิวรอบทะเลสาบจากมุมสู ง
รายล้อมด้วยหมู่บา้ นที่สร้างอย่างเป็ นเอกลักษณ์ของชาวโม๋ ซวั
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน ชมโชว์การแสดงพืน้ เมืองระบํารอบกองไฟ เป็ นการต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองที่มาเยีย่ มชมชนเผ่า ให้ท่านสนุกสนานกับการแสดงต้อนรับ นําท่านกลับที่พกั
พักทีห่ ลูกูหู
MOSHO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้ า

วันทีส่ ี่ หลูกูหู

– ลีเ่ จียง – สระมังกรดํา – เมืองโบราณซู่เหอ

เช้ า
บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง
เทีย่ ง บริการ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมสระมังกรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool)
หรือเฮยหลงถัน อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรี ยกกันว่า สวนยูว้ ฉวน ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมือง
เก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระนํ้ามังกรนี้
สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของนํ้าที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มี
ความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ , ทิเบตและน่า
ซี ไว้ดว้ ยกัน สระนํ้ามังกรดํา เเห่งนี้มีเรื่ องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใต้น้ าํ
บ้าง ผุดขึ้นมาจากสระนํ้าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดสะท้อนภาพ
ทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกที่มองจาก
บริ เวณ สระมังกรดําเป็ นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนําท่านสู่ เมืองโบราณซู่ เหอ อิสระให้ทุก
ท่านนัง่ รถม้าชมตัวเมืองโบราณ ซึ่ งมีชื่ออีกว่าหมู่บา้ นหลงเฉี ยว มีความหมายว่านํ้าพุมงั กรนักเดินทางชื่อดังใน
สมัยราชวงศ์หมิงได้เขียนถึงเส้นทางนี้และบันทึกในการท่องเที่ยวของท่านว่า ในสมัยราชวงศ์หมิงที่นี่ก็ได้เป็ น
เมืองรองที่สาํ คัญของเมือง ลี่เจียง และยังเป็ นเมืองเก่าที่ใช้เป็ นเส้นทางม้าสู่ เมืองลี่เจียงโดยบริ ษทั เติ่งเย่ลงทุน
500 ล้านหยวน ดําเนินอนุรักษ์และพัฒนาเนื้อที่ซ่ ึ งเป็ นส่ วนสําคัญของมรดกของโลกโดยสร้างเป็ นเมืองกลางไร่
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านกลับที่พกั
พักทีล่ เี่ จียง
LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ลีเ่ จียง
เช้ า
เทีย่ ง

คํ่า

– คุนหมิง – ศู นย์ สมุนไพรจีน – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน – ร้ านใบชา

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง ” ผ่าน
ชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็ นทิว ด้วยเส้นทางซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ที่แสนสบาย
บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราว
เกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เป็ นเวลาอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง และสิ นค้ายีห่ อ้ ดังที่หา้ งสรรพสิ นค้าใจกลางเมืองคุนหมิง สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชา
แห่งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้ “ลองชิ มชาทีม่ ีชื่อเสี ยงต่ างๆ ทีศ่ ูนย์ ชา” อาทิเช่น ชาอวูห่ ลง , ชาแดง, ชาผลไม้, ชา
มะลิ, ชากุหลาบ พร้อมซื้ อหาเป็ นของฝาก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีค่ ุนหมิง LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก วัดหยวนทง
เช้ า

– สวนนํา้ ตก – ช้ อปปิ้ งประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ
ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อ
เนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็ นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทําลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการ

ซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองที่
ท่านนายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จีน
นับเป็ นพระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย จากนั้นเยีย่ มชมโรงงาน
ผ้าไหมจีน เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากไหมจีนที่มีท้ งั เสื้ อผ้า ผ้าห่ม ใส้ผา้ นวม และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ น
ของขวัญและของฝาก
เทีย่ ง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง) หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สวนนํา้ ตก “Kunming
Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิ ดให้ใช้บริ การเมื่อปี ที่แล้ว ถือเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park
หรื ออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ด้วยกัน
ภายในประกอบไปด้วยนํ้าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝี มือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างนํ้าตก
ใหญ่ยกั ษ์น้ นั กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสู งถึง 12.5 เมตร ถือเป็ นนํ้าตกฝี มือมนุษย์ที่ยาวเป็ นอันดับของ
เอเชียเลยก็วา่ ได้ จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไร
หยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง สมควรแก่เวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนทีเ่ ก่ าแก่ ทสี่ ุ ดของ
คุนหมิง ซุ้ มประตูม้าทองไก่ หยก ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ ม้ ม้าทอง
และไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็ นแหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์
เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่ องประดับ อัญมณี ช้ นั เยีย่ ม ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และ
ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.05 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ MU 2583*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** ออกเดินทางขั้นตํ่า 15 ท่ าน หากเดินทางตํ่ากว่ ากําหนด มีความจําเป็ นทีต่ ้ องเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ***
ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนํา้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

อัตราค่าบริการ ***บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )***
วันเดินทาง
12-17 , 19-24 ก.ค. 61
2-7, 16-21 , 23-28 , 30 ส.ค.-4 ก.ย. 61
25-30 ต.ค. 61
9-14 ส.ค. 61
6-11 , 13-18 , 20-25 ก.ย. 61

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มีราคาเด็ก ***
19,999.21,999.18,999.-

พักเดีย่ ว
5,900.4,900.-

** รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน ร้ านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้ าไหมหรือยางพารา-สาหร่ ายเกลียวทอง
เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 60 – 90 นาที **

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มกี าร
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระ
เงินเพิม่ 1,500 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นสงกรานต์ตอ้ งยืน่ วีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่ วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
@ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์
หรื อไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. กรณีทที่ ่านมีวซี ่ าจีนยืน่ จากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ อี ายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน

สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี ไม่ มบี ิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3 *** ต้ องโชว์ ตัวต่ อสถานทูต***
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท

1.
2.
3.
4.

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )

