
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ ลีเ่จยีง-อทุยานน า้หยก-เมืองโบราณลีเ่จยีง-บงึมงักรด า 
☺ ภูเขาหิมะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG 
☺ หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ “ไป๋สุ่ยเหอ” จุดเชค็อนิ ท่ีพลาดไม่ได ้ 
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจนัทรส์เีงนิ-โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกียง-วดัลามะซงจา้นหลงิ 



☺ คุนหมิง วดัหยวนทง ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
☺ น ัง่ 2 เท่ียวบนิภายในประเทศ ลดระยะทางน ัง่รถไกล เพิม่เวลาใหส้ถานท่ีท่องเท่ียว  
 

ก าหนดการเดนิทาง    มกราคม-มีนาคม 2563    ( 5 วนั 4 คนื ) 
วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – จงเตีย้น – เมืองโบราณจงเตีย้น  

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไช
น่าอสีเทร์ินแอร์ไลน์ ( MU) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ทุกท่าน กระเป๋าทุก
ใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

07.50 น. เดินทางสู่เมือง คุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่MU 2584 *บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ"  มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีคุนหมิง ) 

 บริการอาหารกลางวนัแบบกล่อง KFC ณ สนามบินคุนหมิง ระหว่างรอต่อเคร่ือง 
14.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองจงเต้ียน  โดยเท่ียวบินท่ี MU5935  
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินจงเต้ียน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดินทางสู่ตวั เมือง

จงเตีย้น หรือแชงกรีล่า  ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตต๋ีช้ิง 
บนท่ีราบในวงลอ้มของขนุเขา ลกัษณะภูมิประเทศของจงเต้ียน เป็นท่ีราบทุ่งหญา้ มีภูเขาลอ้มรอบ คาํวา่"จง" นั้น
หมายถึงศูนยก์ลาง หรือส่ิงท่ีกวา้งใหญ่อนัเป็นศูนยก์ลาง ส่วน"เต้ียน" นอกจากจะแปลวา่ทุ่งหญา้แลว้ ยงัอาจ
แปลวา่ อาณาจกัร ไดด้ว้ย  ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองจงเต้ียน จากเดิมท่ีมีช่ือในภาษาธิเบตวา่ 
เจ้ียนถงั เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงวา่ "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลวา่ ท่ีซ่ึงสุริยนัจนัทรา
ประทบัในดวงจิต  เมืองจงเต้ียน  เป็นถ่ินฐานของชาวทิเบต ซ่ึงตามชานเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบา้นท่ีก่อ
ดินข้ึนเป็นตึกส่ีเหล่ียม แต่งดว้ยไมซุ้งขนาดใหญ่ ผูค้นยงัแต่งกายพื้นเมือง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม เมืองโบราณจงเตีย้น  ประวติัศาสตร์กวา่ 1,300 ปี ชม
บา้นเรือนสไตลธิ์เบตเก่าแก่ท่ียงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัแต่ละบา้นไดป้รับใหเ้ป็นร้านขายของ
พื้นเมืองท่ีระลึก ร้านกาแฟชิวชิว ร้านอาหารพื้นเมือง ใหท้่านเลือกเดินทางชม หรือท่านจะเดินข้ึนไปยงั วดักุย
ซาน หรือวดัต้าฝอ  วดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง เก่า เปิดใหช้มทั้งกลางวนัและกลางคืน ในช่วงเวลากลางวนั 
บริเวณหนา้วดัจะมีจุด ใหเ้ช่าชุดพื้นเมืองถ่ายรูป มีจุดใหถ่้ายรูปคู่จามรี คูหมายกั ษ ์และคู่วดัในภาพมุมสูง แต่ตอ้ง
เสียเงิน ถา้เป็นตอนกลางคืนจะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามมาก  บริเวณดา้นบนของวดั จะมีท่ีสักการะบูชะ
พระทางทิเบต มีกงลอ้ยกัษสี์ทองขนาดใหญ่สาํหรับนกัท่องเท่ียวมาหมุนเพื่อขอพร รอบบริเวณวดัยงัสามารถชม
ววิรอบๆเมืองจงเต้ียนไดด้ว้ย  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกัโรงแรม   

 พกัทีจ่งเตีย้น  YUN DING JIN XI HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 
 
 
 
 
 
 
    

วนัทีส่อง  วดัลามะซงจ้านหลงิ – หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (น่ังกระเช้า) – ทะเลสาบนาผาไห่    

เช้า    บริการอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่ วดัลามะซงจ้านหลนิ เป็นวดัลามะซ่ึง
สร้างข้ึนเม่ือปีท่ี ค.ศ. 1679 ในสมยัราชวงศชิ์ง สร้างข้ึนโดยทะไลลามะองคท่ี์ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจาํ
พรรษาอยูม่ากกวา่ 700 รูป และไดมี้การบูรณะตลอดมา วดัแห่งน้ีไดส้ร้างข้ึนตามลกัษณะเดียวกบัวดัโปตาลา
ของธิเบต วดัซงซานหลินเป็นวดัใหญ่ท่ีสาํคญัของเมืองจงเต้ียน วดัแห่งน้ีห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้างในลกัษณะจาํลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา ( Potala) ในกรุงลาซา ( Lhasa) 
และนอกจากน้ียงัเป็นวดันิกายลามะแบบธิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนานซ่ึงมี อายท่ีุเก่าแก่กวา่ 300ปี และ
ในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเตน้ระบาํหนา้กากและเป่าแตรงอนซ่ึงเป็นการละเล่นท่ีอยู่
ในช่วง เทศกาล สาํคญัต่างๆของวดั รวมถึงประเพณีต่างๆ ท่ีชาวทิเบตไดอ้นุรักษไ์ว ้ณ วดัซงซานหลินแห่งน้ี 

เทีย่ง   บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าข้ึนไปยงั  หุบเขาพระจันทร์สีน า้
เงิน (The Valley of Blue Moon) ซ่ึงบริเวณเขาจะปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลนไปทัว่เช่นกนั  เม่ือโดยสารกระเชา้
ไปยงึยอดเขาซ่ึงสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถเดินทางข้ึนยอด
สูงสูงของหุบเขาพระจนัทร์สีนํ้าเงินโดยข้ึน กระเชา้ไป 2 ช่วง โดยจุดเปล่ียนกระเชา้จุดแรก จะมีศูนยท์่องเท่ียว
หุบเขาพระจนัทร์สีนํ้าเงิน ไกลออกไปผา่นทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ และตน้กุหลาบพนัปีเรียงราย จะมีหมู่บา้นชาวธิ
เบตอยูท่่ามกลางธรรมชาติเม่ือเปล่ียนกระเชา้แลว้ จะเดินทางถึงยอดเขาพระจนัทร์สีนํ้าเงิน ชมทิวทศัน์ทะเลหุบ
เขาลอ้มรอบไดถึ้ง 360 องศา หุบเขาพระจนัทร์สีนํ้าเงิน สามารถเดินทางข้ึนไปชมหิมะไดใ้นฤดูหนาวจนถึงตน้
เดือน พฤษภาคม หลงัจากนั้นหิมะจะเร่ิมละลาย จากนั้นตน้กุหลาบพนัปี ซ่ึงบานเพียงปีละคร้ังจะเร่ิมผลิดอก
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบนาผาไห่  ทะเลสาบท่ี ตั้งอยูบ่นความสูง 3 ,266 
เมตรจากระดบันํ้าทะเล แวดลอ้มดว้ยเขาสามดา้น มีลาํธารไหลมารวมกนั 2 สาย ในฤดูฝนจะมีนํ้าเตม็ แต่พอฤดู
ร้อนมาถึงพื้นท่ีส่วนใหญ่จะกลายเป็นทุ่งหญา้กวา้ง กลายเป็นทุ่งสาํหรับเล้ียงจามรีของชาวทิเบต ช่วงหนา้หนาว
จะเป็นช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี และมีนกจากเมืองหนาวบินมาอาศยัอยูท่ี่น่ี ทะเลสาบนาพาไห่เป็นถ่ินอาศยัของหวงยา
(Huang Ya) หรือนกเป็ดนํ้าสีเหลือง และนกกระเรียนคอดาํ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีหายาก มีอาศยัอยูบ่นท่ีราบสูงแถบน้ี
เท่านั้น แต่ละฤดูจะมีความงามท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
 
 
 
 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  
พกัทีจ่งเตีย้น  YUN DING JIN XI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 
 

วนัทีส่าม  จงเตีย้น – โค้งแรกแยงซีเกยีง – ลีเ่จียง – บึงมังกรด า – เมืองโบราณลีเ่จียง  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมืองลีเ่จียง  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั
เร่ืองความสวยงามของเมืองโบราณ  และมีสมญานาม “สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน” ผา่นเส้นทางขนุเขาท่ี
งดงาม  นาํท่านชม โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง นํ้าท่ีไหลลงมาจากธิเบต ไดเ้ล้ียวจากทิศใตมุ้่งสู่ทิศเหนือโดยตีโคง้ถึง 
180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแม่นํ้าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่นํ้าแยงซีเกียง สายสาํคญั  และเป็นแม่นํ้าท่ียาวเป็น
อนัดบั 3 ของโลก ลกัษณะเป็นหนา้ผาหินสูงชนั  

เทีย่ง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองล่ีเจียง    
นาํท่านชม สระมังกรด า (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน  อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
เรียกกนัวา่  สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร 
เเละทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระนํ้ามงักรน้ีสร้างข้ึนสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจ)ู จุดเด่นของท่ีน่ี
คือความใสของนํ้าท่ีใสราวกบัมรกต  สถานท่ีท่องเท่ียวเเห่งน้ีมีความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม  
สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบตและน่าซีไวด้ว้ยกนั  สระนํ้ามงักรดาํ เเห่งน้ีมีเร่ือง
เล่าขานต่อต่อกนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตน้ํ้าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระนํ้าบา้ง บรรยากาศ
ภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงนํ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้
อยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ สระมงักรดาํเป็นหน่ึงในทิวทศัน์ท่ี
งดงามท่ีสุดของจีน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม  เมืองเก่าต้าหยนัหรือเมืองเก่าลีเ่จียง  ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ราชวงศซ่์งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน พ.ศ. 2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษ์
และอยูอ่าศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูร่าว 50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีวา่ ตา้หยนั (ตา้ แปลวา่ ใหญ่ หยนั แปลวา่ แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็น
แถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็น
ระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยูคู่่ขนานไปกบัแม่นํ้าหยก อนัเป็นลาํธารนํ้าท่ีละลายไหลมาจากหิมะบน
เทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถูกเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

 พกัทีล่ีเ่จียง  JIN DAO HOTEL หรือเทยีบเท่า 



  

วนัทีส่ี่   ภู เขาหิมะมังกรหยก+น่ังกระเช้า – โชว์ใหญ่  IMPRESSION LIJING - หุบเขาพระจันทร์สีเงินไป๋สุ่ย – 
อุทยานน า้หยก   

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก ” เปล่ียนพาหนะ
เป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนัง่กระเชา้ท่ีระดบัความสูง 3 ,356 เมตร “น่ังกระเช้าขึน้สู่ภูเขาหิมะมังกร
หยกไปยงัจุดชมววิสูงสุด” จากระดบันํ้าทะเล 4 ,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะท่ีปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี
อยา่งใกลชิ้ด ชมทิวทศัน์และด่ืมดํ่ากบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติบนจุดท่ีสูงท่ีสุดและสวยงามท่ีสุด ตลอดสอง
ขา้งทางท่ีข้ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย บนพื้นสีขาว
ของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสีนํ้าเงินของทอ้งฟ้าคลา้ยมงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่น
ฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ภูเขาหิมะมงักรหยก   สมควรแก่เวลานาํท่านลงจากภูเขาหิมะ 

เทีย่ง         บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชวอ์นัยิง่ใหญ่โดยผู ้
กาํกบัช่ือกอ้งโลก “จาง อวีโ้หมว” ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการ
แสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่และชาว
เผา่ต่างๆของเมืองล่ีเจียง 

***โปรดทราบ โชว์นีแ้สดงทโีรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวนัน้ันๆ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ ท าให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัด
รับผดิชอบเพยีงจัดโชว์พืน้เมืองชุดอืน่ทดแทน ให้เท่าน้ันหากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ***        
นาํท่านชม “หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”    นัง่รถกอลฟ์เขา้สู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะไดส้ัมผสัววิ
ตระการตาของแอ่งนํ้าสีเขียวมรกตสะทอ้นเงาลอ้มรอบจากภูเขาหิมะมงักรหยกสวยประหน่ึงพระจนัทร์สีเงิน
ท่ามกลางขนุเขา อิสระใหท้่านเก็บภาพแห่งความประทบัใจนาํท่าน ชม “อุทยานน า้หยก” สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่
ล่าสุดของล่ีเจียง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหวัใจทางดา้นวฒันธรรมของชนเผา่น่าซีกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงาม อนั
ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และนํ้าตกมงักรท่ีไหล
หลัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือวา่มงักรออกถํ้า ชั้นท่ีสองมีช่ือวา่มงักรเล่นนํ้า ชั้นท่ีสามมีช่ือ
วา่มงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสักการะบูชาของคนในพื้นท่ี มีอายมุากกวา่ 500 ปี  สมควรแก่
เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองล่ีเจียง นาํท่านเยีย่มชม ศูนย์สาหร่ายเกลยีวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพื่อสุขภาพ    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  *มือ้พเิศษสุกีป้ลาแซลมอน  หลงัอาหารนาํท่าน เขา้สู่ท่ีพกั  พกัทีล่ีเ่จียง  JIN DAO 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 
 

 

วนัที่ห้า  ลีเ่จียง  – คุนหมิง (น่ังไฟล์ภายใน) บัวหิมะ – วดัหยวนทง – ร้านผ้าไหม – ช้อปป้ิงเมืองโบราณกวนตู้ 
   คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)       

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินล่ีเจียง 
07.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง  โดยเท่ียวบินท่ี MU 5735 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง  รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองคุนหมิง นาํท่านชม  ศูนย์วจัิยทาง

การแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมี
มานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัหยวนทง  เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 1,200 ปี วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง 
จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้าง
ไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม 
ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูก
ทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็น
ท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองท่ีท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อ
เช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทย – จีน นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดั
ในเมืองจีนดว้ย  

เทีย่ง         บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหาร กวางตุ้ง )   หลงัอาหารนาํท่านเยีย่มชม โรงงานผ้าไหมจีน  เลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ผา้ห่ม ใส้ผา้นวม และอ่ืนๆใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัและของฝาก  
จากนั้นนาํท่านสู่  เมืองโบราณกวนตู้  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง 
เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่น
หยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขาย
แบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ 
เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ี
มีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่MU 2583*บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ  

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



*** ออกเดินทางขั้นต ่า  15 ท่าน หากเดินทางต ่ากว่าก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มนัหรือภาษใีดๆ จากสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการ  
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

7-11 ม.ค., 26 ก..-1 มี.ค., 10-14 มี.ค. 63 18,999.- 
4,900.- 

24-28 มี.ค. 63 19,999.- 
 

** รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-สาหร่ายเกลยีวทอง  
เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 60 – 90 นาที ** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุก
คร้ัง หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 สัญชาติหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่ กรุณาแจ้งกบัเซลล์ทีดู่แล 
 หากเกดิความผดิพลาด ท าให้เดินทางไม่ได้ ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระ
เงนิเพิม่ 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า 23 กโิลกรัม/ ท่าน โหลดได้ท่านละ 1 ใบ กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,650 บาท หรือแบบวซ่ีาเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท 
**ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 10 วนัส าหรับวซ่ีากรุ๊ป** 
-ค่าทปิไกด์ , คนขบัรถ , หัวหน้าทวัร์ไทย รวม 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 



เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีค่ามดัจาํท่ีพกั 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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ  
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีน 10 วนัท าการ ยืน่วซ่ีากรุ๊ป  

1. ส าเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายพืน้หลงัสีขาว  
3. วนัเดินทางกรุณาน ารูปถ่ายติดตัวไปด้วยท่านละ 1 ใบ ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีน 4 วนัท าการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้อก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลงัสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่ างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาทีน่ั่งราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถน ามาคนืเงินได้ และไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 

-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิยัใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  

แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง **        


