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เมืองต้าลี-่ ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
ลีเ่ จียง-อุทยานนา้ หยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่ จียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นัง่ กระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สเี งิน-โค้งแรกแม่นา้ แยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
05.00 น.

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2561

( 6 วัน 5 คืน )

สนามบินสุ วรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้ าหลี่
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

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
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีต่ ้ าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า
11.40 น.

วันทีส่ อง เมืองโบราณซีโจว
– ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตีย้ น – โค้ งแรกแยงซีเกียง – วัดลามะ – เมืองโบราณจงเตีย้ น
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม “เมืองโบราณซีโจว ” ซึ่งเป็ นถนนโบราณ ใน
สมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ น
ร้านขายสิ นค้าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริ ญในอดีต ชมประตูเหนือใต้ และสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พ้นื เมืองชาวไป๋ (การแสดงปิ ดหรื อเปิ ดอยูท่ ี่เวลาของการเข้าชม) จากนั้น
นําท่านผ่านชม
เจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดียอ์ งค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสู งจากพื้น
ประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็ นที่ที่ต้ งั ประดิษฐานองค์พระสังกระ
จาย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น หรือแชงกรีล่า ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน
เขตปกครองพิเศษของชาวธิ เบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็ นที่ราบ
ทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คําว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรื อสิ่ งที่กว้างใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง ส่ วน"เตี้ยน"
นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ดว้ ย ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจง
เตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิ เบตว่า เจี้ยนถัง เป็ น"แชงกริ -ล่า" ภาษาจีนออกเสี ยงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge
Le La แปลว่า ที่ซ่ ึ งสุ ริยนั จันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็ นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่ งตามชานเมืองยังคง
รักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็ นตึกสี่ เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผูค้ นยังแต่งกายพื้นเมือง
เทีย่ ง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน สู่ โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซีเกียง นํ้าที่ไหลลงมาจากธิ เบต ได้
เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ าํ อีกสายหนึ่งกลายเป็ นแม่น้ าํ แยงซี
เกียง สายสําคัญ และเป็ นแม่น้ าํ ที่ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็ นหน้าผาหินสู งชัน จากนั้นนําท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน นําท่านเดินทางสู่ วัด ลามะซงจ้ านหลิน เป็ นวัดลามะซึ่ งสร้างขึ้นเมื่อปี ที่ ค.ศ. 1679 ในสมัย
ราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจําพรรษาอยูม่ ากกว่า 700 รู ป และได้มี
การบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิ เบต วัดซงซานหลินเป็ นวัดใหญ่ที่
สําคัญของเมืองจงเตี้ยน วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลักษณะ
จําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุ งลาซา (Lhasa) และนอกจากนี้ยงั เป็ นวัดนิกายลามะแบบธิ เบต
ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่ งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่ วนใหญ่ ก็จะนิยมการ
เต้นระบําหน้ากากและเป่ าแตรงอนซึ่ งเป็ นการละเล่นที่อยูใ่ นช่วง เทศกาล สําคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณี
ต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตีย้ น หรือแชงกรีล่า ตั้งอยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิ เบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิ
ประเทศของจงเตี้ยน เป็ นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คําว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรื อสิ่ งที่กว้างใหญ่อนั
เป็ นศูนย์กลาง ส่ วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ดว้ ย
ในปี พ.ศ. 2545
รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิ เบตว่า เจี้ยนถัง เป็ น"แชงกริ -ล่า" ภาษาจีนออกเสี ยง
ว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซ่ ึ งสุ ริยนั จันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็ นถิ่นฐานของ
ชาวทิเบต ซึ่ งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็ นตึกสี่ เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่
ผูค้ นยังแต่งกายพื้นเมือง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักทีจ่ งเตีย้ น
TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม หุบเขาพระจันทร์ สีเงิน
– จงเตีย้ น – ลีเ่ จียง – สระมังกรดํา – เมืองโบราณลีเ่ จียง
เช้ า
บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่าน ไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าขึนไปยัง
หุบเขาพระจันทร์ สีนํา้ เงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่ งบริ เวณเขาจะปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนไปทัว่
เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่ งสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี
เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสู งสู งของหุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้า
จุดแรก จะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปี
เรี ยงราย จะมีหมู่บา้ นชาวธิ เบตอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์ สี
นํ้าเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุ บเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชม
หิ มะได้ในฤดูหนาวจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม หลังจากนั้นหิ มะจะเริ่ มละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่ งบาน
เพียงปี ละครั้งจะเริ่ มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
หมายเหตุ ช่ วงเดือนกรกฎาคม – ต้ นเดือนกันยายน จะเปลีย่ นทีเ่ ทีย่ วหุบเขาพระจันทร์ สีเงินเป็ น อุทยานแห่ งชาติผ่ ตู ๋ าชั่ ว
POTATSO NATIONAL PARKนั่งรถในอุทยานชมวิวทะเลสาบสู่ ตูหู ทุ่งหญ้ าหมีลถี่ าน และทะเลสาบปี้ ถ๋ าไห่
เนื่องจากบนหุบเขาพระจันทร์ สีเงินไม่ มีหิมะมากพอ***
เทีย่ ง บริการ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียง ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
เรื่ องความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์ แลนด์แห่งประเทศจีน” ผ่านเส้นทางขุนเขาที่
งดงาม นําท่านชมสระมังกรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ เรี ยกกันว่า สวนยูว้ ฉวน ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1
กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระนํ้ามังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู)
จุดเด่นของที่นี่คือความใสของนํ้าที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของ
ศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ , ทิเบตและน่าซี ไว้ดว้ ยกัน สระนํ้า
มังกรดํา เเห่งนี้มีเรื่ องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใต้น้ าํ บ้าง ผุดขึ้นมาจากสระ
นํ้าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขา
หิ มะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกที่มองจากบริ เวณ สระมังกรดําเป็ น
หนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สาหร่ ายเกลียวทอง ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุ ขภาพ

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม เมืองเก่าต้ าหยันหรือเมืองเก่าลีเ่ จียง ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซี ก็ยงั คงอนุรักษ์
และอยูอ่ าศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรี ยกชื่อเมืองแห่งนี้วา่ ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรื อนเป็ น
แถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ น
ระเบียบ โดยบ้านเรื อนแต่ละหลังจะอยูค่ ู่ขนานไปกับแม่น้ าํ หยก อันเป็ นลําธารนํ้าที่ละลายไหลมาจากหิ มะบน
เทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กบั ถนนที่ปูดว้ ยหิ นแกรนิตแดงอันเรี ยบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีล่ เี่ จียง
GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ภู
เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้ า – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานนํา้ หยก – ต้ าหลี่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก ” เปลี่ยนพาหนะ
เป็ นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสู ง 3 ,356 เมตร “นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ ภูเขาหิมะมังกร
หยกไปยังจุดชมวิวสู งสุ ด” จากระดับนํ้าทะเล 4 ,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัมผัส
หิ มะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มดํ่ากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา
ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกําลังเลื้อย บน
พื้นสี ขาวของหิ มะที่ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าํ เงินของท้องฟ้ า
คล้ายมังกรขาว กําลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิ มะมังกรหยก
เทีย่ ง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อนั ยิง่ ใหญ่โดยผู ้
กํากับชื่อก้องโลก “จาง อวีโ้ หมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการ
แสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ แสง สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวติ ความเป็ นอยู่ และชาว
เผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง
***โปรดทราบ โชว์ นีแ้ สดงทีโรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ จู ัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนื้ เมืองชุ ดอืน่ ทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ***
นําท่าน
ชม “อุทยานนํา้ หยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุ ดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็ นหัวใจทางด้านวัฒนธรรม
ของชนเผ่าน่าซี กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ ึ งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้าง
ขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกร
ออกถํ้า ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นนํ้า ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่ งเป็ นที่สักการะบูชา
ของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีต่ ้ าหลี่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้ า
เทีย่ ง

คํ่า

ต้ าหลี่ – คุนหมิง – ศูนย์ สมุนไพรจีน – สวนนํา้ ตก – ร้ านใบชา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง ” ผ่าน
ชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็ นทิว ด้วยเส้นทางซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ที่แสนสบาย
บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนําท่านชม ศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟัง
เรื่ องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อม
รับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ สวนนํา้ ตก “Kunming Waterfall Park”
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิ ดให้ใช้บริ การเมื่อปี ที่แล้ว ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และ
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรื ออีกชื่อนึ่งคือ Niulan
River Waterfall Park เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยนํ้าตก
และทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝี มือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างนํ้าตกใหญ่ยกั ษ์น้ นั กว้างกว่า 400 เมตร
และมีความสู งถึง 12.5 เมตร ถือเป็ นนํ้าตกฝี มือมนุษย์ที่ยาวเป็ นอันดับของเอเชียเลยก็วา่ ได้ จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์
วัฒนธรรมชาแห่งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้ “ลองชิ มชาทีม่ ีชื่อเสี ยงต่ างๆ ทีศ่ ูนย์ ชา” อาทิเช่น ชาอวูห่ ลง , ชาแดง,
ชาผลไม้, ชามะลิ, ชากุหลาบ พร้อมซื้ อหาเป็ นของฝาก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักทีค่ ุนหมิง LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก วัดหยวนทง
– เมืองโบราณกวนตู้ – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน – กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า
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 (อาหารจีน) หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีน
ในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ น
การอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ น
เจดียแ์ บบธิ เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิ เบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้
เห็นชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อ
ผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง สมควรแก่เวลานําท่านสู่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ

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 ส.ค. // 30 ส.ค.-4 ก.ย. 61
9-14 ส.ค. 61
6-11 , 13-18 , 20-25 ก.ย.61
25-30 ต.ค.61

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มีราคาเด็ก ***
22,999.23,999.19,999.20,999.-

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 องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุก
ครั้ง หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ 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 23 กิโลกรัม/ ท่าน โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ 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
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ านละ 1,000 บาท หรือแบบวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)
-ค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ าทัวร์ ไทย รวม 180 หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง
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
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
@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @
เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ ีอายุเกิน 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. สู ติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี ไม่ มีบิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สู ติบตั ร
4. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
5. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า
สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3*** ต้ องโชว์ ตัวต่ อสถาทูต***
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
5. 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
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

