
 

 

แพ็คเกจทวัรจี์น เท่ียวสว่นตวั 2 ท่าน  

พกั Intercontinental Hotel ระดบั 5 ดาว ในเมืองโบราณ 

 

 

 

 

 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหมิะมังกรหยก   อลังการโชว์จางอวีโ้หมว 
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง 
 ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก   
 ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น า้ที่ยาวอันดับสามของโลก 
 ชมอุทยานน า้หยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 

ก าหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน  2563 

วันที่แรก        (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง –  ล่ีเจียง 

** ทางบริษัทแนะน าเที่ยวบินเช้า จงึเหมาะสมกับรายการนี ้** 
...... น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองคนุหมิง  

หลงัผา่นตรวจคนเข้าเมือง ท าการบินตอ่สูเ่มืองลีเ่จียง 
17.20 น.       บินลดัฟ้าสู ่ล่ีเจียง  โดยเที่ยวบินที่ MU4689 

18.25 น.     ถึง เมืองล่ีเจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหนา่ซี 

รับกระเป๋าสมัภาระสูด้่านนอก พบไกด์ท้องถ่ิน สงัเกตป้าย GRAND TOUR   
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักเมืองล่ีเจียง  INTER CONTINENTAL LIJIANG  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง     (2)  เมืองล่ีเจียง – จวนตระกูลมู่ฟู่  – สระน า้มังกรด า 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า 



 ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมืองเก่าล่ีเจียง   ท่ีมีประวติั 800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความงามในอดีตไว้เป็น
อยา่งดี ทางเดินท่ีปดู้วยหินอดัแนน่ อาคารไม้แบบจีนโบราณ  ล าธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรือน สะพานโค้ง
หินท่ีเก่าแก่ ต้นหลวิริมธารท่ีปลวิไปมาตามสายลม  
น าทา่นชม จวนตระกูลมู่ฟู่  (Mu Family Mansion) เป็นบ้านเก่าของ
ชาวนาซีท่ีตัง้อยู่ในเมืองเก่าลี่เจียง ในปี  1870 หมู่ตึกได้ถูกท าลายไป 
และในปี 1996 ก็ได้รับความเสยีหายจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวอาคาร
ท่ีเห็นในปัจจุบันเป็นหลังท่ีสร้างขึน้ใหม่จากเงินท่ีกู้ ยืมมาจาก
ธนาคารโลก โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญของ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของชาวนาซี ปัจจุบนัภายในมีการแสดง
วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวนาซีจวนตระกูลมู่ หรือ ศาลาว่ากลาง
เมืองลี่เจียง (Mu Family Mansion) มู่ฟู่  สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มี
อาณาบริเวณกว้างขวาง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมาก จนถูก
ชมเชยว่าเป็น น้อง ๆพระราชวงัต้องห้ามท่ีกรุงปักก่ิง ตอ่มาเปลี่ยนช่ือ
เป็น ต้าเหยียนหลี่ ในสมยัราชวงศ์ชิง  ตระกูลมู่ เป็นผู้น าของชนเผ่าน่าซีในลีเ่จียง มา 22 รุ่น ตลอด 470 ปีจาก
สมยัราชวงศ์หยวน จนถึงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง  

บา่ย น าท่านชม สระน า้มังกรด า หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้ วฉวน (Yuquan) ภายในสวนยังมีการ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่า
ซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนีมี้  พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา  ด้านในของ
พิพิธภณัฑ์มีสิง่ท่ี แสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ 
และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของ
อียิปต์  สระมังกรด า นีมี้ท่ีมาจากต านานเลา่ขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรด าปรากฏกายใต้น า้บ้าง  ผุด
ขึน้มาจากสระน า้บ้าง บรรยากาศภายในสวนนัน้เงียบสงบและงดงามด้วยบงึน า้ใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์
ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้อยา่งชัดเจน วา่กนัวา่ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจาก บริเวณสระ
มงักรด าเป็นหนึง่ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสดุของจีน 

       อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า 
พักเมืองล่ีเจียง  INTER CONTINENTAL LIJIANG  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    (3) ภเูขาหิมะมงักรหยก – โชว์สุดอลังการ ในชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ล่ีเจียง ” – อุทยานน า้หยก 
                    – เมืองโบราณซู่เหอ 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า 
 หลังอาหารน าท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก น าท่านเปลี่ยนนั่งรถ

ภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจุ่ดนัง่กระเช้าท่ีระดบัความสงู 3,356 เมตร 
น าท่านน่ังกระเช้าใหญ่  ขึน้สู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด
จากระดับน า้ทะเล 4,506 เมตร  ซึ่งท่านสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลุม
อยูต่ลอดทัง้ปีอยา่งใกล้ชิดเพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุ 



และสวยงามท่ีสดุ ตลอดสองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแหง่นีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคล้าย
มังกรก าลงัเลือ้ย บนพืน้สีขาวของหิมะท่ีปกคลมุอยู่นัน้ ดูราวกับหยกขาว ท่ีตดักันสีน า้เงินของท้องฟ้า คล้าย
มงักรขาว ก าลงัลอ่งลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภูเขาหิมะมังกรหยกให้ทา่นได้ช่ืนชมและด่ืมด ่ากับ
ความหนาวเย็นของธรรมชาติ  

 ชม โชว์สุดอลังการของผู้ก ากับจางอีโ้หมว ในชุด  “ อิมเพรสชัน 

ออฟ ล่ีเจียง ” โดยเป็นการแสดงกลางแจ้งบนความสงูกว่า  3,000  เมตร 
เหนือระดับน า้ทะเล ณ โรงละครท่ีออกแบบคล้ ายๆโคลอสเซี่ยมกลายๆ 
ในบริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก โดยคดัเลือกชนเผ่าท้องถ่ินกว่า 500 คน
จาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนักแสดงสมัครเล่น ร้อง เล่น เต้นร า บอกเล่าวิถี
ชีวิตของ  ชาวนาซี (naxi) และโมซัว (mosuo) คนพืน้เมืองดัง้เดิมของลี่
เจียงอย่างเป็นธรรมชาติไร้ special effect  มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉาก
หลงั   คลอเคล้าด้วยสายลมและแสงแดด เป็นโชว์ท่ียากจะลมืเลอืน 

บ่าย  ชม อุทยานน า้หยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซี
กลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั ้น
แกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่และน า้ตกมังกร 
ท่ีไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขา แบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือวา่ มงักรออก
ถ า้ชัน้ท่ีสองช่ือว่า มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือวา่ มังกรโบยบิน และ

ชม เมืองโบราณซู่ เหอ (SHUHE ANCIENT TOWN) เป็นหนึ่ง
ในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่ เจียง  ค าว่า  ซู่ เหอ  ภาษา  Naxi 
(Shaowu) เน่ืองจากด้านหลังของหมู่ บ้านมีภูเขา  JUBAO มี
ความหมายว่าหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ใต้ภูเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองลี่
เจียงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นท่ีอยู่
อาศัยของคนนาซี  ถูก เลือกให้ เป็นหนึ่ ง ท่ี ใน เมืองเก่า ท่ี มี
ความส าคัญซึงได้รับการทานุบ ารุงรักษาได้อย่างสมบูรณ์ใน
สมัยก่อนเป็นสถานีส าคญัของเส้นทางชาม้ายูนนานหรือว่าเส้นทางสายไหมใต้ และเคยเป็นตลาดขายส่งของ
เคร่ืองหนงั มีฟาร์มเลีย้งปลาเทราท์สายรุ้ง ซึง่อยูใ่นน า้พธุรรมชาติท่ีไหลมาจากภเูขาหิมะท่ีใสสะอาด และเย็นยะ
เยือกตลอดปี 
อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า 

พักเมืองล่ีเจียง  INTER CONTINENTAL LIJIANG  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี     (4)  โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน  – เมืองล่ีเจียง    

เช้า     รับประทานอาหารเช้า 
ชม โค้งแรกแม่น้าแยงซีแม่น้าสายที่ยาวเป็นอันดับสามของโลก มีความยาวกวา่ 6,000 กิโลเมตรเป็น
แม่น า้ท่ีไหลลงมาจากทิเบตตอนบน และเลีย้วจากทางใต้ตีโค้ง 180 องศาแล้วไหลมารวมกบัแม่น า้อีกสองสาย 



น าทา่นลดัเลาะแม่น า้แยงซีชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของแม่น า้
แยงซีไหลผา่นด้านหลงัของเทือกเขาหิมะมงักรหยก  
 

บ่าย ชม หู่เที่ยวเสีย ( ช่องแคบเสือกระโจน )เป็นร่องน า้เช่ียวในหบุเขาท่ี
มีความยาวตอ่เน่ืองกนัถึง 25 กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แหง่ จึงไม่มี
ใครกล้าลอ่งแก่งในแถบนี ้ จุดแคบท่ีสดุวดัได้ 30 เมตร และเป็นช่อง
แคบท่ีลกึท่ีสดุในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร 

    น าทา่นเดินทางกลบั เมืองล่ีเจียง เป็นเมืองซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมี
ทศันียภาพงดงาม เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวหนา่ซี ถือเป็นชนกลุม่น้อยท่ีมี
ความนา่สนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม เช่นการมี
โครงสร้างทางสงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนัน้ยงัมีภาษาภาพสญัลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พักเมืองล่ีเจียง  INTER CONTINENTAL LIJIANG  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า         (5) เมืองล่ีเจียง –  คุนหมิง – กรุงเทพฯ  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

......... บินลดัฟ้ากลบัคุนหมิง  โดยเที่ยวบินที่ MU…… 

.........     ถึงเมืองคุนหมิง  

........ น. บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ ……. 

........ น. ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ  
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ       

   
อัตรานีร้วม   คา่ท่ีพกัโรงแรม 4 คืน (2ทา่น/ห้อง) 

  คา่รถทศันาจร 5 วนั 
  คา่ไกด์ท้องถ่ิน พดูภาษาไทย      

   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ   
 คา่น า้เปลา่ วนัละ  1 ขวด/ทา่น   
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั  
  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   อตัรา 200หยวน/วนั/คณะ                                        
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว ( หนงัสอืเดินทางไทย ) 
 คา่อาหารระหวา่งวนั ( ไกด์พาไปภตัตาคารและสามารถแนะน าเมนไูด้ ) 
 ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ ผู้ใหญ่  
(พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 
ค่าทัวร์  

( ไม่รวมตั๋ว-วีซ่าจีน ) 
 

2 ท่าน ( ใช้รถ 7ที่น่ัง) 36,800 บาท  13,800บาท  
4 ท่าน ( ใช้รถ 7ที่น่ัง) 29,800 บาท  13,800บาท 
6 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 27,800 บาท  13,800บาท 
8 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 25,800 บาท  13,800บาท 
10 ท่าน ( ใช้รถ 17ที่น่ัง) 23,800 บาท  13,800บาท 

เน่ืองจากมีบนิภายใน  
แนะน า China Eastern airlines 

เร่ิมต้น 
... บาท 

ค่าวีซ่าจีน ย่ืนปกติ 4วันท าการ 1,650 บาท/ท่าน 



เอกสารวีซ่า   

 1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

    และต้องมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม       

 2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดั

ภาพด้วยกระดาษปกติ 

3.  ข้อมลูสว่นสว่น ตามท้ายรายการ 

 

 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เมือ่สง่หนงัสอืเดินทางลา่ช้า 

     ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,100 
บาท 
 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสทิธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกนัอบุตัเิหตใุห้กบั
ลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึ่งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนดัหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือ
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่

ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

(MISS /MRS / MR)NAME........................................................................SURNAME..................................................... 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน            หม้าย            หย่า   

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  

............................................................................................................................. ........................................................ 

รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................................. มือถือ.................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 

.............................................................................................................. ......................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)………………….................………………………………….. 

ต าแหน่งงาน ............................................ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศกึษา........................................................................... ........ 

................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................  

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเชค็ข้อมูลโดยตรงกับ

ท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที่..................................เดือน.............................ปี.............................   

ถึง วันที่...................................เดือน.............................ปี............................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ ( ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ) 

1. ช่ือ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร.............................. 

2  ช่ือ-สกลุ   ................................................................. ความสมัพนัธ์.........................................โทร..............................หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 



**  แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033 

 
 


