
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม:13015  (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code: CNTG712 ทวัรค์นุหมงิ ตา้ล ี ่ล ีเ่จยีง แชงการลีา่ 6วนั5คนื 
ภเูขาหมิะมงักรหยก ชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 

ลีเ่จยีง เมอืงมรดกโลก โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง ชอ่งแคบเสอืกระโจน 

แชงการลีา่สวรรคบ์นดนิ เมอืงโบราณแชงการลีา่  วดัลามะซงจา้นหลงิ 

คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิสวนน า้ตกคนุหมงิ วดัหยวนทง 

      เมนพูเิศษ สกุ ีแ้ซลมอน,สกุ ีเ้ห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 

 

 



     

 

**รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้** 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

 

ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

ทีน่ ัง่ 

15-20 พ.ค.62  20,888  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 6,000฿ 

 

 

 

5,500 20 

22-27 พ.ค.62 21,888 5,500 20 
29 พ.ค.-3ม.ิย.62 21,888 5,500 20 
5-10 ม.ิย.62 21,888 5,500 20 
12-17 ม.ิย.62 21,888 5,500 20 
19-24 ม.ิย.62 21,888 5,500 20 

26 ม.ิย.-1ก.ค.62 21,888 5,500 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสุวรรณภูม-ิคนุหมงิ- ตา้หลี ่                                อาหารเย็น                                                          

08.30 น.   พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 

เคาน์เตอรส์ายการบิน  THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ที่สายการบนิดว้ยตัวท่า นเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบนิ  

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

10.55 น.  เดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG612  

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

14.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคุนหมงิ เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33

ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ

http://bit.ly/2NMk5YE


     

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมงิไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ล ิเพราะมีภูมอิากาศที่เย็น  
สบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักท่องเที่ยวก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เดนิทางสู่ เมอืงตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เขต

ปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่กับภูเขาฉาง

ซานทีร่ะดบั 1,975 เมตร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                       : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงตา้ลี ่MANGJIANG HONG HOLIDAY HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 

วนัทีส่อง:       วดัเจา้แมก่วนอมิ-ผา่นชมเจดยีส์ามองค-์หมูบ่า้นซโีจว-เมอืงจงเตีย้น(แชงการลีา่) 

                     โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณแชงการลีา่ 

                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

น าท่านชม  วดัเจา้แม่กวนอมิ ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหิน

ใหญ่ไวบ้นหลงัเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็นเมือ่ทหารฝ่ายศตัรูไดเ้ห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรง

ถงึเพยีงน้ี ถา้เป็นคนวยัหน่มสาวจะตอ้งมพีละก าลงัมากมายยากทีจ่ะตอ่สู ้จงึท าใหไ้ม่ท าการเขา้โจมตเีมอืง

และถอยทัพกลับไป ชาวเมอืงจงึสรา้งวดัแห่งน้ีขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง ซึง่ถอืวา่เป็นวัดทีม่ปีระตมิากรรมยอด

เยีย่มแห่งหนึง่ในตา้หลี ่ผา่นชมดา้นนอกเจดยีส์ามองค ์หรือ ซานถา่ ทีเ่ป็นสญัลกัษรข์องเมอืงตา้หลีท่ี่

โดดเดน่งดงามอยู่รมิทะเลสาบเออ๋ไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสงูถงึ 

70 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ในสมับราชวงคถ์ัง จงึมีลักษณะเหมอืนกับเจดยีใ์นเมอืงซอีาน ส่วนองคเ์ล็กอกี2องค ์

สรา้งเพิม่เตมิทีหลังในราชวงคห์ยวนซึง่เป็นพุทธศาสนาก าลงัไดร้ับความนยิมสูงสุดในประเทศจีน เจดยี3์

องคม์ีอายุกว่า1,000  ปี และไดม้ีการบูรณะเจดียเ์หล่าน้ีในช่วง ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจาก

ศตวรรษที่ 7-10 กวา่ 600 ชิน้ในองคเ์จดยี ์จากนัน้เดนิทางสู ่หมู่บา้นซโีจว ชมวธิ ีการชงน ้าชา 3 ถว้ย 3 

รส วฒันธรรมของชาวไป๋ พรอ้มเลอืกซือ้ของพืน้เมอืง ไวเ้ป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น หรอื แชงการลีา่ ระหวา่งทาง

น าท่าน แวะชมโค้งแรกแม่น า้แยงซีเกยีง เกิดจาก

แม่น ้าแยงซเีกยีงไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบตซึง่เป็นที่

ราบสงูลงมากระทบกบัเขาไห่หลอแลว้หักเสน้ทางโคง้ไป

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ชอ่งแคบเสอืกระโจน 

ตัง้อยู่ระหวา่งทางแยกของเมอืงลีเ่จยีงและเมอืงจงเตีย้น 

เป็นหุบเขาในชว่งที่แม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง 

(แม่น ้าทรายทอง) น ้าบรเิวณน้ีไหลเชีย่วมาก ช่วงที่แคบ

ที่สุดมีความกวา้งเพียง 30  เมตร ตามต านานเล่าว่า ใน
อดีตช่องแคบน้ีมีเสือกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้

เน่ืองจากกลางแม่น ้าบรเิวณน้ีมหีนิที่เรยีกวา่ “หนิเสอืกระโดด” ซึง่กอ้นหนิมคีวามสงูกว่า 13 เมตร จงึเป็น

ทีม่าของชือ่ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” ชอ่งเขาเสอืกระโจนเป็นหนึง่ในหุบเขาเหนือแม่น ้าทีล่กึที่สดุในโลก 

ผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณน้ีมีจ านวนเพียงเล็กนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวห  น่าซี โดยจะอาศัยอยู่ใน
หมู่บา้นเล็กๆบรเิวณใกลเ้คยีง และหาเลีย้งชพีโดยการเพาะปลกูและรับจา้งน าทางคนต่างถิน่ ถงึ เมอืงจง

เตี้ยน หรือ แชงการลี่า สวรรค์บนดินที่ที่ทุกคนต่าง

ใฝ่ฝันจะไปใหไ้ดค้รั ้งหนึ่งในชีว ิต น าท่านชม เมือง

โบราณจงเตีย้น(เมอืงโบราณแชงการลี่า) ศูนยร์วม

ของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคลา้ยชุมชนเมือง

โบราณธเิบต ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมือง รา้น

ขายสนิคา้ที่ระลกึมากมายและชมวถิีชีวติและความเป็น

ของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลีา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

                       : เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงจงเตีย้น THE 5 METEORITE GRACE HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่าม:       ภูเขาหมิะสอืขา่-หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (รวมกระเชา้) -วดัลามะซงจา้นหลงิ 



     

                     เมอืงลีเ่จยีง- เมอืงโบราณลีเ่จยีง                                      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          
                                                                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาหมิะสอืข่า เป็นที่ตัง้ของ หุบเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (รวมกระเชา้) 

ตัง้อยู่ใกลก้ับแชงกรีลา เป็นหุบเขาสูงเกนิ 4,000 เมตร เป็นจุดชมววิจุดเดยีวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตีย้น 

กล่าวกันวา่ ยามทอ้งฟ้าสดใสไรเ้มฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหมิะไดถ้งึสามเทือกเขา คอื ภูเขา

หมิะเหมยหลี ่ภูเขาหมิะมังกรหยก และภูเขาหมิะกงกา่ มหีมิะปกคลมุเกอืบทัง้ปี  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัลามะซงจา้นหลงิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะทีม่อีายุเก่าแกก่วา่ 300 ปี มี

พระลามะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี่ 5 มีโบราณวตัถุมากมาย รวมทัง้รูปป้ัน

ทองสมัฤทธิท์ีม่ีชือ่เสยีงมากที่สดุ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิน่ที่อยู่ของชาวหน่าซ ี ชม เมอืงโบราณลีเ่จยีง 

เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมืองโบราณอืน่ๆของจีน 

เน่ืองจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตัง้รกรากของชาวหน่าซ ี

หรือนาซี มาตัง้แต่สมัยโบราณ เมืองน้ียังไดร้ับการ

ขนานนามว่า "เวนสิแห่งตะวนัออก" และเป็นเมือง

มรดกโลกอกีดว้ย และ  เมืองโบราณลีเ่จียงเองก็ยังคง

รักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีมีทางเดนิที่ปู

ดว้ยหนิอดัแน่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ล าธารทีไ่หล

ผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคง้หินเก่าแก่ ตน้

หลวิรมิล าธารที่ก ิง่ใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ

สายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม 

“ซือ่ฟางเจยี” ศนูยก์ลางการซือ้ขายสนิคา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษสุก ี้

ปลาแซลมอน 

                       : เข ้าสู่ท ี่พ ัก  เมืองลี่เจ ียง LUCKY DRAGON E 

HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีส่ ี:่        ภูเขาหมิะมงักรหยก (รวมกระเชา้ใหญ)่ - โชว ์

IMPRESSION LIJIANG 

   อุทยานน ้าหยก-สระน ้ามงักรด า-เมืองฉู่สง                          

 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

   น าทุกท่านเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะมงักรหยก ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็นภูเขาสงู

  ทีต่ัง้ตระหง่าน ซึง่มหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดทัง้ปีจากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สู่

  บรเิวณจุดชมววิ บนเขาหมิะมงักรหยก เมตรใหท้่านไดส้ัมผสัความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี 

  จากนั้นน าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชื่อกอ้งโลก จาง อวีโ้หมวไดเ้นรมติใหภู้เขา

  หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงัและบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง ใชนั้กแสดงกวา่ 600 ชวีติ  *กรณีกระเชา้

  ใหญ่ปิด จะเปลีย่นมาขึน้กระเชา้เล็กแทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



     

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานน า้หยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งน้ีเป็นหัวใจ   
ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซกีลมกลนืกบัธรรมชาตทิี่งดงาม อันประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีูปปั้น

แกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลัง่ไปตามไหล่เขา แบ่งไดเ้ป็น 3 

ชัน้ ชัน้แรกมีชือ่ว่ามังก  รออกถ ้า ชัน้ที่สองมีชือ่ว่ามังกรเล่นน ้า ชัน้ที่สามมีชือ่ว่ามังกรโบยบนิ และยังมี
ตน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการะบูชาของคนในพื้นที ่มอีายุมากกวา่ 500 ปี น าท่านชม สระน า้มงักรด า หรือ 

เฮยหลงถนั สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศช์งิ ซึง่สระน ้ามังกรด ามจีุดเดน่คอื เป็นน ้าที่เกดิจาก

น ้าพุอนัมคีวามใสจนมองเห็นพชืใตน้ ้าสเีขยีวทีส่ะทอ้นกบัผนืน ้าราวกบัสขีองมรกต นอกจากน้ีภายในบรเิวณ

ยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธร   รมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไวด้ว้ยกันอย่างลงตัว ทัง้
สะพานหนิโคง้ และศาลาอนัมีจุดเด่นดว้ยมฉีากหลังเป็นภูเข  า น าท่านแวะชมสนิคา้ รา้นสาหรา่ยเกลยีว
ทอง พืชใตน้ ้าที่มีคุณค่าอาหารเสรมิเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ 

ครมีสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉู่สง  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  

                       : เขา้สู่ท ีพ่กั เมืองฉู่สง XIONG BAO HOTEL (4*) 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

วนัทีห่า้:        เมอืงฉู่สง-คุนหมงิ-สวนน า้ตกคนุหมงิ-อสิระชอ้ป

ป้ิงถนนคนเดนิ   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
                                                       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู่ คุนหมงิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

น าท่านชม สวนน ้าตกคุนหมิง (Kunming Water  
fall Park)  ห รือ  (Niulan River Waterfall Park) 

แลนดม์ารค์ใหม่ของคุนหมงิ ถือเป็นน ้าตกฝีมือ มนุษย์ที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความ

กวา้ง 400 เมตร มีจุดประสงคใ์นการสรา้งหลัก ๆ เพือ่เป็น

ที่ผันน ้ ากว่า 10 ลา้นลูกบาศก์ฟุตจ  ากแม่น ้ า Niulan 

ทอ้งถิน่ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใ  หญ่ทีสุ่ดใน

ชอ่งแคบยูนนาน นอกจากน้ียังช่วยป้องกันน ้าท่วมและท า

หนา้ที่เป็นที่เก็บน ้ ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่ส าคัญ

โครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบันเทงิ ใหผู้ค้นมาเยี่ยมชมและผ่อนคลาย

ได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารกวางตุง้ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจีนนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความ

เมื่อยลา้กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถังหรือที่รูจ้ักกันดใีนชือ่ “ครมีบวั

หมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น  จากนัน้

แวะชม หยกจนี ที่มคีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจีน 

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซยีะสัตว์

มงคลที่มชีือ่เสยีง  จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนที่

เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงคุนหมิง ซึง่มีซุ้มประตูม้าทอง 

และ ซุม้ประตูไกห่ยก ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหมา่ และ ป้ีจ ี

จนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งน้ี โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกต

มอีายุร่วม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ในถนนย่าน

การคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจีนและ

ต่างประเทศ รวมทั ้งเครื่องประดับ อัญมณีชัน้เยี่ยม รา้น

เครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ นอกจากน้ียังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกี

มากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษสุก ีเ้ห็ดรสเลศิ 

: เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคุนหมงิ   LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:  
 



     

วนัทีห่ก :         วดัหยวนทง - ทา่อากาศยานคนุหมงิ-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

                                                                                                               อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวดัทีใ่หญ่และเกา่แก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทง

เจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุ   เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่น
สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคาร

สรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรี

คนที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วดัหยวนทงแห่งน้ี  น าท่านไปชมเลอืกผา้ไหมจนี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

     น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคุนหมงิ 

15.20 น. เดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่TG613  

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

16.35 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

                                         - - - - - - - - - - - - - - -                     เมอืงลีเ่จยีง- เมอืงโ 

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง 

ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมืองใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, 

ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้  

*** หากลกูคา้ท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พื้นเมอืงหรือรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไว ้

ในรายการทัวร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่

จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยู่กับดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผูซ้ือ้
ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และ

คณุภาพของสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ท่านจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทุกครัง้ 
-  ลกูคา้ท่านใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรือรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ที่กอ่นท าการจองทัวรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ 

(ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

 

 

 

 
 



     

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหตุ : หนังสอื

เดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของท่านได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถ่ายไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดบัในการถ่ายรูป* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลูกคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 
 
 

 ส าคญัมาก: กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวนัเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบกรณีทีท่่านลมื หรอื น า

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     

 

 
 
 

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

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเท่านัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหตุ : การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วนัท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 
 

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

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

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

 

อตัราคา่บรกิารรวม  

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

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

4.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 



     

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 30 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

6.คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท า

ไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี 

ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย *ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

4.คา่ทัวรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทัวรป์กต ิ

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิท่านตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

 

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั

ลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการ

จดัหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวนัที่ที่ระบุบนหนา้ตั๋ว

เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่

ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษัิท 

ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่เขา้พัก ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 



     

13. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่น

สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 
 

 

 


