
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง  

13.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบินไชน่า

อีสเทิรน์แอรไ์ลน ์(MU) โดย  พบเจา้หน้าท่ีตอ้นรบั คอยอาํนวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋า

เดินทาง และนําท่านเช็คอินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

 (สายการบินไชน่าอีสเทิรน์แอรไ์ลน์ ใหโ้หลดกระเป๋าได ้2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมเป็น 46 กก.) 

15.55 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจนี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  

เท่ียวบินท่ี MU742 (ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคุินหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เมืองหลกัของเขตปกครองตนเองชนชาติอ๋ีฉู่ฉง 

เดิมเมืองฉู่ฉงมีช่ือเสียงในการผลิตผา้ไหม และบุหร่ี การเดินทางสู่เมืองน้ีใชเ้วลาทางรถไปทาง

เหนือ 2 ชัว่โมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร (ทางด่วน) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

ตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองคุนหมิงกลบัเมืองตา้ล่ี  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง เมืองตา้หลี่ - เมืองเก่าตา้หลี่ – เจดียส์ามองค(์ผ่านชม) – โคง้แรกแม่นํ้าแยงซีเกียง 

                  ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่  เมืองตา้หลี่  ตา้หล่ี เป็นเมืองเกา่แก่  ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่  

และเทือกเขาชงัชา้น  ซ่ึงมีภูเขามงักรหยกอยูท่างดา้นตะวนัตกของเมือง  เป็นเมืองเอกของ  เขต

ปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตา้หล่ี มณฑลยูนนานทางตอนใตข้องสาธารณรฐัประชาชนจีน ตา้หล่ีมี

ช่ือเสียงในฐา นะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด  ซ่ึงนําไปใชใ้นการกอ่สรา้งและประดบั

ตกแต่งอาคาร รมถึงธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบและขุนเขาท่ีงดงาม  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ัน นําคณะเดินชม เมือง เก่าตา้หลี่  ท่ีสรา้งข้ึนเมื่อกวา่  1,000 ปีกอ่น  แต่ถึงแมไ้ดผ่้าน

กาลเวลามาชา้นาน แต่เมืองโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์  ท่านจะเห็นประตู

เมืองทั้งดา้นใตแ้ละดา้นเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเกา่แกม่ีบา้น

โบราณปลูกสรา้งไวอ้ยา่งกระจดักระจาย  มีถนนสายเกา่แกท่ี่ตดัผ่านตวัเมืองโบราณสายหน่ึงซ่ึง

ทุกวนัน้ีไดก้ลายเป็นถนนยา่นการคา้ท่ีคึกคกั ตามสองขา้งถนนเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ  มีพอ่คา้

ชาวไป๋ท่ีแต่งชุดประจาํเผ่าขายสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนตา้หล่ี ผา้พ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน  

และอาหารทอ้งถ่ืนต่างๆ ระหวา่งทางท่านจะไดผ่้านชม  เจดียส์ามองคแ์ห่งวดัฉงเซ่ิน  ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งเมื องตา้หล่ี  ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากบัทะเลสาป  อยูห่่างไปทางเหนือของเมือง

เกา่ตา้หล่ีประมาณหน่ึงกิโลเมตร  โดยเจดียท์ั้งสามกอ่สรา้งดว้ยอิฐ  องคใ์หญ่ท่ีสุดและเป็นองค์

ประธาน  16 ชั้นอยูต่รงกลาง  มีรูปทรงส่ีเหล่ียม  สูง  69.13 เมตร  ประดิษฐานเม่ือสรา้ง

อาณาจกัรตา้หล่ีเมื่อประมาณ 1,000 ปีท่ีผ่านมา ส่วนเจดียอี์กสององค ์สรา้งในสมยัราชวงศซ์อ้ง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองจงเตี้ ยน (แชงกรี -ล่า) ซ่ึงอยู่

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซ่ึงมี

พรมแดนติดกบัอาณาเขตหนาซี ของเมืองล่ีเจียง และ

อาณาจกั รหยี ของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยูห่่างจากนคร

คุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงาม

ของป่าไม,้ ทุ่งหญา้, ภูเขา, ทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด 

ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภ์าพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่ง

น้ีจึงไดช่ื้อวา่ “ ดินแดนแห่งความฝัน ”ระหวา่งทางแวะ

ชม โคง้แรกของแม่นํ้าแยงซีเกียง  ซ่ึงเกิดจากแมน้ํ่าจิน

ซาเจียง ท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูง

ไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ 180 

องศา ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกบั

แมน้ํ่าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแมน้ํ่าแยงซีเกียง 

จากน้ันนําท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน “ไทเกอรลิ์ป ป้ิง

จอรจ์’’ ซ่ึงเป็นช่องแคบช่วงแมน้ํ่าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมน้ํ่าทรายทอง) เป็นช่องแคบ

ท่ีมีน้ําไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามตาํนานเล่าวา่ ในอดีตช่องแคบ น้ีมี

ความแคบมาก จนทาํให้ เสือสามารกระโดดขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาขอ งช่ือช่องแคบ

เสือกระโจน”ซ่ึงท่ีตรงน้ีท่านจะไดช้มวิวภูเขาหิมะมงักรหยกในดา้นท่ีสูงท่ีสุดดว้ย  

 

 

 



 

 

หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่เขต  เมืองจงเตี้ ยน  ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบั ทอ้งทุ่งกวา้ง

แห่งทิเบต  เห็นฝงูจามรีแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทิเบต  ท่ีอยูบ่นความสูง  3,350 เมตร 

จากระดบัน้ําทะเล  เป็นจุดทีเจา้หน้าท่ีจีนสนันิฐานวา่  คือเขตเมืองสวรรค์  หรือ  แชงการีล่า  ท่ี

กล่าวไวใ้นหนังสือ “ขอบฟ้าท่ีเลือนหาย’’ THE LOST HORIZON  

จากน้ันใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมในเขต เมืองเก่าจงเตี้ ยน ชมถนนคนเดิน ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอย

น้อย ชมบา้นเรือน กอ่สรา้งแบบโบราณ  เลือกซ้ือของท่ีระลึกแบบทิเบต  เช่น หมวกคาวบอย  แส้

หางจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม วดัลามะชงจา้นหลิน(วดัโปตาลานอ้ย) - หุบเขาพระจนัทรสี์นํ้าเงิน(รวมกระเชา้ ) – ลี่เจยีง 

สระมงักรดาํ - เมืองเก่าลี่เจยีงเชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่าน ชม วดัชงจา้นหลิง  วดัลามะท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่  

300 ปี และมีพระลามะจาํพรรษาอยูม่ากกวา่  700 รูป 

สรา้งข้ึนโดยทะไลลามะองคท่ี์ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลา

กอ่สรา้ง  18 ปี จึงแลว้เสร็จโดยจกัรพรรดิแห่งราชวงศชิ์ง  

วดัจา้นหลินซ่ือมีรูปแบบคลา้ยพระราชวงัโปตาลาท่ีนคร

ลาซา  แห่งทิเบต  แต่ขนาดมีการยอ่ส่วนลงมา  หากวา่โป

ตาลาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวทิเบต  วดัจา้นหลินซ่ื อน้ี

ถือวา่เป็นศูนยก์ลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณท่ีราบ

สูงทิเบตนัน่เอง  ท่านจะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมของชาว

ทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตน้อย 

จากน้ันเดินทางสู่ภูเขาซ่ือคาเพ่ือโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าข้ึน

ไปยงั  หุบเขาพระจนัทรสี์นํ้าเงิน  ในฤดูหนาวเมื่อโดยสารกระเชา้ไปถึงยอด เขาสูงกวา่

ระดบัน้ําทะเลประมาณ  4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสี

คราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดูรอ้นจะมีดอกไมป่้าสีมว่ง สีชมพบูานสะพรัง่ไปทัว่ทุ่ง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน่นําท่านเดินทาง กลบัสู่ เมืองลี่เจยีง  ล่ีเจียงเป็นเมืองเล็กๆ  ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางขุนเขาทาง

ตอนเหนือของตา้ล่ี ซ่ึงมีประวติัศาสตรอ์นัเกา่แกย่าวนานกวา่ 800 ปี บนความสูงประมาณ  

 

 



 

 

2,400 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ทาํใหม้ีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ล่ีเจียงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชน

เผ่าหน่าซี ท่ีอพยพมาจากทิเบต ซ่ึงมีความน่าสนใจตรงท่ีเผ่านาซีเป็นเผ่าท่ีหญิงเป็นใหญ่ 

นําท่านชม สระนํ้ามงักรดาํ อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซ่ึงเรียกวา่  สวนยูว้ฉวน  ตั้งอยูใ่นตวั

เมืองล่ีเจียง  ห่างจากตวัเมืองเกา่ล่ีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ  1 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีประมาณ  

11,390 ตารางเมตร  สรา้งข้ึนเมื่อปี  ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศชิ์ง (แมนจู) สระน้ํามงักรดาํมี

จุดเด่นท่ีความใสของน้ําท่ีใสราวกบัมรกต  สะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้

อยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรดาํเป็นหน่ึง

ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสุดของจีน 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีปลาแซลมอล 

พกัท่ี XIN TIAN LE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสี่ ภูเขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเชา้ ) – IMPRESSION LIJIANG(โชวจ์างอ้ีโหมว ) – อุทยานนํ้า

หยก – ฉู่ฉง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก ข้ึนสู่จุด

ชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกวา่  3,356 เมตร  และสูงกวา่

ระดบัน้ําทะเลถึง  4,506 เมตร  เพ่ือชมวิวทิวทศัน์และ

ธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด  ตลอดสองขา้งทางท่ีข้ึนยอด

เขา  ท่านจะได้ ช่ืนชมและด่ืมดํา่กบัความหนาวเย็นของ

ธรรมชาติ ภูเขาหิมะมงักรหยกแห่งน้ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง

เหนือของเมืองเกา่ล่ีเจียง มีเทือกเขาทั้งหมด  13 ลูกโดยยอด

เขาท่ีสูงท่ีสุดน้ันสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล จึงมี

หิมะปกคลุมตลอดปี  ทิวเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ย

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งหุบหว้ย ธารน้ํา แนวผา และทุ่งหญา้

น่าซี ทิวเขาแห่งน้ีเมื่อมองจากระยะไกล  จะเห็นเป็นลกัษณะ

คลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย  สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน้ั่นดูราว

กบัหยกขาว ท่ีตดักบัสีน้ําเงินของทอ้งฟ้า  คลา้ยมงักรขาวบน

ฟากฟ้า  

จากน้ันทาํท่านชมโชว ์ IMPRESSION LIJIANG ซ่ึงกาํกบัการ

แสดงโดยจาง อ้ี โหมว ผูก้าํกบัชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก ซ่ึงจาง อ้ี โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดง

กลางแจง้ข้ึนมาบนความสูงกวา่ 3,000 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล โดยมีภูเขาหิมะมงักรหยกเป็น 

 

 



 

 

ฉากหลงัอนัอลงัการ ซ่ึงการแสดงไดน้ี้ใชนั้กแสดงซ่ึงเป็นชาวบา้นกวา่  600 ชีวิต มาโชวร์อ้ง  เตน้ 

เล่น  พรอ้มแสง  สี เสียง  และการแต่งกายแบบสวยงาม  ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงเป็นการเล่า

เร่ืองราว ใหไ้ดร้บัรูถึ้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  ของชนเผ่าต่างๆ  ในเมืองล่ีเจียง  ถือวา่เป็นการแสดง

โชวก์ลางแจง้ท่ียิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอยา่งยิ่ง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านสู่ อุทยานนํ้า หยก  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหมใ่นล่ีเจียง  เป็นหวัใจทางดา้น

วฒันธรรมของชนเผ่านาซี  โดยกลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีงดงามท่ีประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซ่ึงมี

รูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม ่และน้ําตกมงักรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดย

จะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีช่ือวา่มงักรออกถํ้า ชั้นท่ีสองช่ือมงักรเล่นน้ํา ชั้นท่ีสามช่ือมงักรโบย

บิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา  ซ่ึงเป็นท่ีสกัการะบูชาของคนในพ้ืนท่ีน้ันโดยมีอายุมากกวา่  500 ปี 

และแหล่งน้ําภายในอุทยานยงัมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแกก่ารเล้ียงปลาแซลมอน  ทางอุทยานจึงไดนํ้า

ปลาแซลมอลมาเ ล้ียงไว ้ท่านจะ เห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้ งสีดาํและสีทองวา่ยอยูใ่นสระน้ําของ

อุทยาน 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองฉู่ฉง  เป็นเมืองเล็กๆ  อยูร่ะหวา่งคุนหมิง กบัตา้หล่ี  เป็นเขต

ปกครองตนเองชนเผ่าอ๋ี ซ่ึงเป็น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจีน  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี JIAN HUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ ฉู่ฉง – คุนหมิง – รา้นบวัหิมะ – รา้นผา้ไหม - เมืองโบราณกวนตู ้– รา้นหยก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง  เมืองท่ีไดถู้กขนานนามวา่ “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ” เพราะ มี

สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไมห่นาวจดั และฤดูรอ้นไมร่อ้นมาก  อุณหภูมิเฉล่ีย  15 

-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่รา้นบวัหิมะ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวั

หิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู อาหารกวางตุง้ 

นําท่านชมผลิตภณัฑท่ี์  รา้นผา้ไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน   ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีทาํ

จากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้  

 

 

 



 

 

จากน้ันนาท่านแวะชม  เมืองโบราณ กวนตู ้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดร้บัการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่ง

การคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุก

เพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ  ท่ีสรา้งข้ึนมาเพ่ือเป็น

การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน  สมยักอ่น  ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดียแ์บบธิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือ

วดัธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลาย

ชาติพนัธ ์แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 

 

 

 

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั จากนัน่นําท่านสู่ รา้นหยก หยกเป็นอญัมณีท่ีมีค่า มีราคาสูง 

และไดร้บัความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เช่ือกนัวา่ หยกเป็นเคร่ืองประดบันําโชค ผูใ้ดท่ี

ครอบครองจะพบกบัความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเร่ืองอยา่งน่าอศัจรรย ์ใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากอนัลํ้าค่าแกค่นท่ีท่านรกั 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ดไก่ดาํ 

พกัท่ี LONG WAY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก รา้นใบชา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชิมชาท่ี รา้นใบชา ใหท้่านไดล้องชิม “ชาผู่เอ่อร”์ ชาท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลยูนาน ชมการ

สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร ์ใบชาท่ีไดช่ื้อวา่เป็นใบชาเพ่ือสุขภาพและความงาม 

จากน้ันนําท่านชม วดัหยวนทง  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและเกา่แกท่ี่สุดของมณฑลยูนนาน  เป็นอาราม

ทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง สรา้งมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมีอายุยาวนานประมาณ  

1,200 กวา่ปี ซ่ึงภายในวดั กลางลานจะมีสระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียม

กลางสระ น้ําสีมรกต  ศาลาแปดเหล่ียมหลงัน้ีเป็นศาลาท่ีอู๋ซานกุย้สรา้งในสมยัราชวงศชิ์ง  ใน

ศาลาประดิษฐาน  “เจา้แมก่วนอิมพนักร ” และเจา้แมก่วนอิมพมา่  หรือเรียกวา่  “เจา้แมก่วนอิม

หยก” ดา้นหลงัวดัเ ป็นอาคารสรา้งใหม่  ประดิษฐานพระพุทธรูป  พระพุทธชินราช (จาํลอง) ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัแห่งน้ี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั (Set Box : KFC เพื่อความสะดวกในการเดินทางสู่สนามบิน) 

 

 



 

 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 

13.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี MU741 

(ใชร้ะยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 30 นาที)    

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

********************************************* 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

**การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า18ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า18ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

26 เม.ย. -01 พ.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900 

10 – 15 พฤษภาคม 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900 

24 – 29 พฤษภาคม 2561 23,777 23,777 23,777 5,000 15,900 

07 – 12 มิถุนายน 2561 22,777 22,777 22,777 4,500 15,900 

28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 22,777 22,777 22,777 4,500 15,900 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัร ์

ท่านละ 200 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน*** 

คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ***  

 

  

 



 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ ใบชา, 

หยก, บวัหิมะ , ผลิตภณัฑจ์ากผา้ไหม , รา้นไข่มุก  , รา้นป่ีเซียะ  ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์  

เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้ง

รบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่ มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก. โหลดได ้2 ช้ิน รวมเป็น 46 กก.       

 ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย  

และตอ้งเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน !!!! 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ดินทาง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นล ายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ งหน่ึงเพ่ือทาํ

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน

เงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง น้อยกวา่  15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกั

ค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้่ ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น 

การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

2.4 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่  ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจา่ยเงินล่วงหน้าเต็ม  100% ซ่ึงเมื่อจอง

และจา่ยมดัจาํแลว้  ถา้ผูจ้อง ยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจาํใดๆ  ทั้งส้ิน  และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือ

บางส่วนได ้

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบิ นเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 



 

 

 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการ เดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความ เหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ี ยว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

 



 

 

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรี่สาํรองข้ึนไปบนเครื่องบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ือง

ไดไ้มม่ีการจาํกดัจาํนวน  

4.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟ ฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น!! 

 สาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

 สาํเนาสูตบิตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายุต ํา่กว่า 18 ปี 

การท าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่วนัน่ใชแ้ค่เพยีงส าเนาพาสสปอตท์ีชั่ดเจนเท่านั้น !!  

ลกูคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตตั์วจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 


