
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CNTG713: ทวัรค์นุหมงิ ตา้ลี ่ล ีเ่จยีง 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 

อายุ 2-18 ปี 

 

Infant  

อายุ 0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

10-15 ต.ค. 23,900 
 

26,900 
 

 

Infant 6,000 
 

5,500 20 

16-21 ต.ค. 22,900 25,900 5,500 20 

11-16 พ.ย. 22,900 25,900 5,500 20 
 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิคนุหมงิ-ตา้หลี ่                            ---,---,อาหารเย็น                                                          

07.30 น.   พรอ้มกนัที่  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้  4 ประตทูางเขา้  2 

เคานเ์ตอร์สายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มข ้ อแนะนําขัน้ตอนจา กเจา้หนา้ที่ ) 

กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่ นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยั

ของสายการบนิ   

10.45 น.  เดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่TG612  

 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

14.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน  มปีระชากร  33

ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผ่า ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ  

15 ,561 ตารางกโิลเมตร  อยู่สงูเหนือระดบัน้ํา ทะเล

ประมาณ  2,000 เมตร  คนุหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดู

ใบไมผ้ลิ  เพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็น   สบายตลอดทัง้ปี  ไม่

รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้  สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดู

นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม  หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต ้

ของจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่

กบัภเูขาฉางซานทีร่ะดบั 1,975 เมตร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงตา้หลี ่MANG JIANG HONG HOLIDAY HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่อง         วดัเจา้แมก่วนอมิ – ผา่นชมเจดยีส์ามองค ์– หมูบ่า้นซโีจว-แชงการลีา่ 

    ชมโคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง – ช่องแคบเสอืกระโจน- เมอืงโบราณแชงการลีา่         

             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                         

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 นําทา่นชม   วดัเจา้แมก่วนอมิ  ตามตํานานเลา่ว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบกกอ้นหนิ

ใหญ่ไวบ้นหลงัเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นว่าแมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรง

ถงึเพยีงนี้ ถา้เป็นคนวัยหน่มสาวจะตอ้งมพีละกําลงัมากมายยากทีจ่ะตอ่สู ้จงึทําใหไ้ม่ทําการเขา้โจมตเีมอืง

และถอยทพักลบัไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวัดแห่งนี้ข ึน้ในสมัยราชวงศถ์งั ซึง่ถอืว่าเป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอด

เยีย่มแห่งหนึง่ในตา้หลี ่ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรอื ซานถา่ ทีเ่ป็นสญัลกัษรข์องเมอืงตา้หลีท่ี่

โดดเดน่งดงามอยู่รมิทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 

70 เมตร ซึง่สรา้งข ึน้ในสมับราชวงคถ์งั จงึมลีกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็ก อกี2องค ์

สรา้งเพิม่เตมิทหีลงัในราชวงคห์ยวนซึง่เป็นพุทธศาสนากําลงัไดร้ับความนยิมสงูสดุในประเทศจนี เจดยี์ 3

องคม์อีายุกว่า 1,000  ปี และไดม้กีารบูรณะเจดยีเ์หลา่นี้ในชว่ง ค .ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถจุาก

ศตวรรษที ่7-10 กว่า 600 ชิน้ในองคเ์จดยี ์จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซโีจว  ชมวธิ ีการชงน้ําชา 3 ถว้ย 3 

รส วัฒนธรรมของชาวไป๋ พรอ้มเลอืกซือ้ของพืน้เมอืง ไวเ้ป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  เดนิทางสู ่ เมอืงจงเตีย้น  หรอื แชงการลีา่  ระหว่างทางนําทา่น  แวะชมโคง้แรก

แมน่ า้แยงซเีกยีง เกดิ  จากแม่น้ําแยงซเีกยีงไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบตซึง่เป็นทีร่าบสงู

ลงมากระทบกบัเขาไห่หลอแลว้หัก  เสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ชม 



     

ชอ่งแคบเสอืกระโจน ตัง้อยู่ระหว่างทางแยกของเมอืงลี ่ เจยีงและเมอืงจงเตีย้น เป็นหุบเขาในชว่งทีแ่ม่น้ําแยงซี

ไหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น้ําทรายทอง) น้ํา  บรเิวณนี้ไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุมคีวามกวา้งเพยีง 30  
เมตร ตามตํานานเลา่ว่า ในอดตีชอ่งแคบนี้ม ี เสอืกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้เนื่องจากกลางแม่น้ําบรเิวณ

นี้มหีนิทีเ่รยีกว่า “หนิเสอืกระโดด” ซึง่  กอ้นหนิมคีวามสงูกว่า 13 เมตร จงึเป็นทีม่า ของชือ่ “ชอ่งแคบเสอื

กระโจน” เป็นหนึง่ในหุบเขาเหนือ  แม่น้ําทีล่กึทีส่ดุในโลก ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณนี้มจํีานวนเพยีงเล็กนอ้ย สว่น

ใหญ่เป็นชนชาวหน่าซ ีโดยจะ  อาศยัอยู่ในหมู่บา้นเล็กๆบรเิวณใกลเ้คยีง และหาเลีย้งชพีโดยการเพาะปลกูและ

รับจา้งนําทางคนตา่งถิน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําทา่นชม เมอืงโบราณ จงเตีย้น (หรอืเมอืงโบราณแชงการลีา่ ) ศนูยร์วมของวัฒนธรรมชาวธเิบต 

  ลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ มาก

  มาย และชมวถิชีวีติและความเป็นของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลีา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงจงเตีย้น METEORITE GRACE HOTEL/HOLY LOTUS HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 

วนัทีส่าม       หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ หรอื ภูเขาหมิะสอืขา่ (รวมกระเชา้)-วดัลามะซงจา้นหลงิ 

          ลีเ่จยีง-เมอืงโบราณลีเ่จยีง                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

 นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ หรอื ภเูขาหมิะสอืขา่ ตัง้อยู่ใกลก้บัแชงกรลีา เป็นหุบเขา

สงูเก ิ น 4,000 เมตร ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายตอ่กนัลกัษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทีม่ี

ทศันียภาพงดงามมาก ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น หนึง่สวรรคบ์นดนิ เพราะเป็นดนิแดนอันสงบ และอยู่บน

ทีส่งูใกลข้อบฟ้า มธีรรมชาตงิดงาม  น าทา่นน ัง่กระเชา้ ขึน้ไปยังหุบเขาพระจันรส์น้ํีาเงนิ เป็นจุดชมววิจุด

เดยีวทีส่งูทีส่ดุของเมอืงจงเตีย้นบรเิวณเขาปกคลมุดว้ยตน้กหุลาบพันปี หรอืดอกคามเีลยี ทา่นจะไดพ้บกบั

ความงามของทุง่หญา้ ป่าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรทีีอ่อกหาอาหารและเล็มหญา้สว่นเดอืนกนัยายน

เมษายน หุบเขานี้จะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนไปทั่วเชน่กนั เมื่อโดยสารกระเชา้ไปถงึยอดเขาสงูกว่า  

ทา่นจะไดส้มัผัสลานหมิะกวา้งใหญ่สดุสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสคีราม งดงาม  ดงัภาพวาด  กลา่วกนัว่า ยาม

ทอ้งฟ้าสดใสไรเ้มฆหมอก สามารถมองเห็นเทอืกภเูขาหมิะไดถ้งึสามเทอืกเขา คอื ภเูขาหมิะเหมยหลี ่

ภเูขาหมิะมังกรหยก และภเูขาหมิะกงกา่  หุบเขาพระจันทรส์น้ํีาเงนิ เป็นหุบเขาทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบทัง้ปี 

เชือ่กนัว่าเป็นภเูขาศกัดิส์ทิธิข์องชนเผ่าในลีเ่จยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัลามะซงจา้นหลงิ  เป็นวัดใหญ่ทีส่าํคญัของเมอืงแชงกรลีา่ เป็นวัดลาม ะทีม่อีายุ

เกา่แกก่ว่า 300 ปี สรา้งจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซามาไว ้เป็นวัดนกิายลามะ

แบบธเิบตทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน สรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1679  มพีระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่ 5 มโีบราณวัตถมุากมาย รวมทัง้รูปปั้ นทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาที่

มทีศันียภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวหน่าซ ี ชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง เมอืงเกา่แกอ่ายุกว่า 800 ปี ทีม่ี

สถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆของจนี เนื่องจากเป็นเมอืงที่

เป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซ ีหรอืนาซ ีมาตัง้แตส่มัยโบราณ เมอืงนี้ยังไดร้ับการขนานนามว่า "เวนสิแหง่

ตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย และ  เมอืงโบราณลีเ่จยีงเองก็ยังคงรักษาความงามใน อดตีไว ้

ไดเ้ป็นอย่างด ีมทีางเดนิทีปู่ดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ลําธารทีไ่หลผ่านเกอืบทกุหลงัคา

เรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทีก่ ิง่ใบลูไ่หวไปตามสายลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะ

มาบรรจบกนัทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษสกุีป้ลาแซลมอล 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงลีเ่จยีง JIN DAO HOTEL / LUCKY DRAGON HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่ ี ่         ภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ)่ - โชว ์IMPRESSION LIJIANG 

           อุทยานน า้หยก-สระน า้มงักรด า-เมอืงฉู่สง                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็นภเูขาสงู

ทีต่ัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปีจากนัน้นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สู่

บรเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก เมตรใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภเูขาแห่งนี้ 

จากนัน้นําทา่นชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้ํากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวีโ้หมวไดเ้นรมติใหภ้เูขา

หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงัและบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ  *กรณีกระเชา้

ใหญ่ปิด จะเปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานน า้หยก  สถานทีเ่ทีย่ว

แห่งใหม่ลา่สดุของลีเ่จยีง สถานทีแ่ห่งนี้เป็นหัวใจ   
ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซกีลมกลนืกบั

ธรรมชาตทิีง่ดงาม อันประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มี

รูปปั้นแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็น

แม่ และน้ําตกมังกรทีไ่ห ลหลัง่ไปตามไหลเ่ขา แบ่ง

ไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่ว่ามังก  รออกถ้ํา ชัน้ทีส่อง

มชีือ่ว่ามังกรเลน่น้ํา ชัน้ทีส่ามมชีือ่ว่ามังกรโบยบนิ 

และยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการะบูชาของคนใน

พืน้ที ่มอีายุมากกว่า 500 ปี นําทา่นชม สระน า้มงักรด า  หรอื เฮยหลงถนั  สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ. 1737 ใน

สมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน้ํามังกรดํามจีุดเดน่คอื เป็นน้ําทีเ่กดิจากน้ําพุอันมคีวามใสจนมองเห็นพชืใตน้ํ้าสี

เขยีวทีส่ะทอ้นกบัผนืน้ําราวกบัสขีองมรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยังสถาปัตยกรรมตา่งๆ ทีผ่สมผสาน

วัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั ทัง้สะพานหนิโคง้ และศาลาอันมจีุดเดน่ดว้ย

มฉีากหลงัเป็นภเูข   า นําทา่นแวะชม สนิคา้ รา้นสาหร่ายเกลยีวทอง  พชืใตน้ํ้าทีม่คีณุคา่อาหารเสรมิเพือ่

สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้  จากนัน้เดนิทางสู ่

เมอืงฉู่สง                           

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  
  : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงฉู่สง XIONG BAO HOTEL /YI REN GU ZHEN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีห่า้         คนุหมงิ-สวนน า้ตกคนุหมงิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

เดนิทางสู ่คนุหมงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ถงึเมอืงคนุหมงิ ชม สวนน า้ตกคนุหมงิ  (Kunming 

Water  fall Park) แลนดม์ารค์ใหม่ของคนุหมงิ  ถอืเป็นน้ําตกฝีมอื  มนุษย์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงู

กว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน้ํา กว่า 10 ลา้น

ลกูบาศกฟ์ตุจากแม่น้ํา Niulan ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่  หญ่ทีส่ดุในชอ่งแคบยูนนาน 

นอกจากนี้ยังชว่ยป้องกนัน้ําทว่มและทําหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน้ํายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่าํคญัโครงการยัง

ไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน้ําตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ให ้ ผูค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได ้ใชเ้วลา

สรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ รา้นบัวหมิะ  และศนูยน์วด

แพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ

ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาด

พเิศษสตูรเดยีวไม่ซํ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่

ถงัหรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพ

คุ  ณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พอง

และแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น   

จากนัน้แวะชม  หยกจนี  ทีม่คีณุภาพและมี

ชือ่เสยีงของประเทศจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้  

กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที่

มชีือ่เสยีง   จากนัน้ใหท้า่น  อสิระชอ้ปป้ิงที่



     

ถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ  ซึง่มีซุม้ประตมูา้ทอง  และ ซุม้ประตไูกห่ยก  ภาษาจนีเรยีกว่า  

จนิหมา่ และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุร่วม  400 ปี สรา้งขึน้ใน

สมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่านการคา้แห่งนี้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและตา่งประเทศ รวมทัง้

เครือ่งประดบั อัญมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของทีร่ะลกึ  ฯลฯ นอกจากนี้

ยังมสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษสกุีเ้ห็ดรสเลศิ 

       : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 

วนัทีห่ก         วดัหยวนทง – ทา่อากาศยานคนุหมงิ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทง

เจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ที่ สดุในคนุหมงิอายุ   เกา่แกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรืน่

สวยงามกลางลานมสีระน้ําขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวัดเป็นอาคาร

สรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ์ ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรี

คนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแห่งนี้  นําทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี 
 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

     นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมงิ 

15.20 น. เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG613  

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

16.30 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

- - - - - - - - - - - - - - - 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทกุเมอืง 

กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล  อาทเิชน่ บัวหมิะ , หยก, 

ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์   จงึเรยีนใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทกุท่ านทราบว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาล รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ ไว ้

ในรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่

จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ือ้

ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลกูคา้กบัรา้นคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยี หายของสนิคา้ และ

คณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร์, หรอืรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้  และทกุบรรทดั  เนื่องจากทางบรษัิทฯ  จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความ ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะ ไมร่บัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 



     

 
 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชาํรุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการชาํรุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดบัในการถา่ยรูป* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 
 
 

 สาํคญัมาก: กรุณานําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื นํา

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



     
 
 

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

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันทําการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 
 

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

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2ทา่น หากพัก 3ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิททํา

ไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย *ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่ 

5. คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต  ิ

น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

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

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

 

เง ือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น   และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั

ลว่งหนา้ (การไม่ชาํระเงนิค่ามัดจําหรอืชาํระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง   เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันที่ ทีร่ะบบุนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่า

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  



     

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาสิง่ของผดิกฎหมาย  ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ   

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โด ยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ  ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย  อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่ เขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ แตล่ะ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น การ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 


