
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชมภเูขาหิมะมังกรหยก   อลังการโชว์จางอวีโ้หมว 
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง เมืองโบราณต้าหล่ี เมืองโบราณจงเตีย้น  
 ชม ภเูขาหิมะสือข่า ( หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน ) ลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม  
 ชม วัดลามะซงจ้านหลินได้ช่ือว่าพระราชวังโปตาลาน้อย 
 ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก  ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น า้ที่ยาวอันดับสามของโลก 
 ชมไป๋สุ่ยเหอ ธารน า้ใสชัน้ปูนขาว ในหมู่บ้านหุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน 
 ชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
 โดยสายการบินไทย พัก โรงแรมระดับห้าดาว  อาหาร VIP   

ก าหนดการเดนิทาง    12 – 18 เมษายน 2563  
    12 – 18 ตุลาคม / 17 – 23 ตุลาคม / 18-24 ตุลาคม 2563 
    5 – 11 ธันวาคม  / 7 – 13 ธันวาคม 2563 
 

ขพน้กระเช้า หภบเขาอระจนัทรส์ฝน า้เนผน – ภมเขาหผมะมนักรหฬก  
 

ใภนหมผน ตา้หลฝ่ ลฝ่เจฝฬน แชนกรฝลา่ 7ทัน 6ใฟน 
 

เมฟธนมรดกโลกลฝ่เจฝฬน -แชนกรฝลา่ ดผนแดนสทรรใบ์นโลกมนภษฬ์ 
 อผเถษ ! อกัโรนแรม 5 ดาท    เปผ ดประสบการณน์ัน่รถโฮใทามเรท็สมน  
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08.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 (ประตู 2-3) 
เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAIAIRWAYSINTERNATIONAL (TG) พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อํานวยความ
สะดวกแก่ทา่น 

10.50 น.  เดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง  โดยเที่ยวบนิที่ TG612 
   บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
14.05 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองเอก

ของมณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูน
นาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จาก
ทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็น
ชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 
ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุตหลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
นําทา่นชมต าหนักทอง หรือ จินเตีย้น (jindian) 金殿 ตัง้อยูบ่นภเูขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวนัออกจองตวั
เมืองคนุหมิง ตําหนกัทองจินเตีย้นถกูสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยออ๋ง หวซูนักุ้ย 
ผู้ปกครองดินแดนแถบนีใ้นสมยัราชวงศ์ชิง ตําหนกัหลงันีมี้ความสงู 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้าง
ขึน้ด้วยทองเหลอืงทัง้หลงั นํา้หนกั กวา่ 250 ตนั เป็นสิง่ปลกูสร้างทองเหลอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน มีกําแพงและ
ปอ้มล้อมรอบตําหนกัเสมือนกําแพงท่ีล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวนํา้หนกั 12 กิโลกรัม และดาบกายสทิธ์
นํา้หนกั 20 กิโลกรัมถกูเก็บรักษาไว้ในศาลา เช่ือวา่ทัง้สองเป็นอาวธุประจํากายของ อ๋อง หวซูนักุ้ย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองคนุหมิง擎天新悦 QINGTAINXINYUE HOTEL  ระดบั 5 ดาว 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชม.) 

ซึง่เป็นเมืองมรดกของอาณาจกัรนา่นเจ้าท่ีรุ่งเรือง ในอดีตเป็น
ท่ีตัง้ของอาณาจกัรนา่นเจ้าและตาลฟี ู ก่อนท่ีอาณาจกัรนา่น
เจ้าจะกอ่ตัง้ใน ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุม่ชนได้มี

ความสมัพนัธ์กบัราชวงศ์ฮัน่ โดยเฉพาะในสมยัจกัรพรรดิ
ฮัน่หวูตี่ ้ (ครองราชย์ ค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผู้สถาปนา
เส้นทางสายไหม (silk road) ได้สง่ราชทตูของราชสาํนกัฮัน่
ตะวนัตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้
เดินทางผา่นมณฑลเสฉวนและยนูนาน มีวตัถปุระสงค์เพื่อหา

วันแรก       (1) กรุงเทพฯ – คุนหมงิ - ต าหนักทอง  

วันที่สอง       (2)  คุนหมิง– ผ่านเมืองฉู่สง – เมืองต้าหล่ี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองโบราณต้าหล่ี  
                       - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ 
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เส้นทางไปอาณาจกัรเทียนจู่ (ชมพทูวปี - อินเดีย) เปิดเส้นทางสูต่ะวนัตกโดยมีจุดแวะพกัท่ีต้าหลี่ ก่อนจะข้าม
เขาไปยงัพม่าและอินเดีย ตอ่มาได้เรียกช่ือเส้นทางนีว้า่ “ฉาหม่ากู่เต้า” หรือ “เส้นทางโบราณขี่ม้าค้าใบชา” 
หรือ “เส้นทางแพรไหมสายใต้”  เดินทางผา่น เมืองฉู่สง หรือฉฉูง (Chuxiong) ตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองคนุหมิงก
ลบัเมืองต้าลี ่ ซึง่เมืองฉู่สงเป็นเมืองหลกัของเขตปกครองตนเองชนชาติอ๋ีฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous 
Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีช่ือเสยีงในการผลติผ้าไหม และบุหร่ี การเดินทางสูเ่มืองนีใ้ช้เวลาทางรถไปทาง
เหนือ 2 ชัว่โมง ระยะทางจากคนุหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร และจากฉู่สงไปต้าลี ่260 กิโลเมตร 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมืองต้าหล่ี (ใช้เวลา
ในการเดินทาง 2  ชม.) นําทา่นเดินทางสู ่ วัดเจ้าแม่

กวนอิม  (วดักวนอิมถาง) ตามตํานานเลา่วา่เจ้าแม่
กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลงั เพื่อ
ขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้  ชาวเมืองจึงสร้าง
วดัแหง่นีข้ึน้ในราชวงศ์ถงัเป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยม
ยอดแหง่หนึง่ นําทา่น เท่ียวชมความงดงามของ เมือง
โบราณต้าหลี ่ซึง่เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรนา่นเจ้า  มี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1000 ปี มีกําแพงเมืองท่ี
สวยงาม บนกําแพงยงัมีหอซึง่มีปา้ยหินแกะสลกัคําวา่ 
ต้าหลี ่ หากทา่นมาถึงจุดนี ้  เสมือนวา่ได้มาถึงอาณาจกัร
นา่นเจ้า  ภายในเมืองโบราณยงัมีสนิค้าพืน้เมืองให้ทา่นได้
ซือ้หาเพื่อเป็นของฝากได้อยา่งจุใจ ระหวา่งทางในเมือง
ต้าหลี ่ ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ท่ีมีช่ือเสยีงของเมืองต้าหลี่ 
ซึง่ตัง้อยูใ่นวดัฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลี่ 
หา่งออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์ทัง้   3  องค์นีส้ร้าง
ไม่พร้อมกนัและมีขนาดตา่งกนั องค์ใหญ่สร้างในสมยั
ราชวงศ์ถงั ทําเป็นชัน้ๆ เช่นเดียวกนัรวม 10 ชัน้เป็นรูป
แปดเหลีย่ม  เม่ือคราวท่ีเกิดแผน่ดินไหวในต้าหลี ่ ทําให้
เจดีย์องค์เลก็ทัง้ 2 องค์เอียงเข้าหาเจดีย์องค์ใหญ่แตไ่ม่ล้ม สว่นเจดีย์องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอยแตกร้าว แต่
ภายหลงัรอยร้าวได้หายไป  จากนัน้นําทา่น ผา่นชม  เจดีย์ 3 องค์ ท่ีมีช่ือเสยีงของเมืองต้าหลี ่ ซึง่ตัง้อยูใ่น
วดัฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลี ่หา่งออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์ทัง้   3  องค์นีส้ร้างไม่
พร้อมกนั และมีขนาดตา่งกนั องค์ใหญ่สร้างในสมยัราชวงศ์ถงั ทําเป็นชัน้ๆ เช่นเดียวกนัรวม 10 ชัน้เป็นรูป
แปดเหลีย่ม  เม่ือคราวท่ีเกิดแผน่ดินไหวในต้าหลี ่ ทําให้เจดีย์องค์เลก็ทัง้ 2 องค์เอียงเข้าหาเจดีย์องค์ใหญ่แต่
ไม่ล้ม สว่นเจดีย์องค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอยแตกร้าว แตภ่ายหลงัรอยร้าวได้หายไป  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองต้าหลี่三塔苑酒店 (大理市)San Ta Yuan Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองจงเตีย้น เมืองใหญ่ท่ีสดุ
ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแหง่ต๋ีช่ิง นําทา่นชม 
โค้งแรกแม่น า้แยงซีแม่น า้สายที่ยาวเป็นอนัดับสาม
ของโลก มีความยาวกวา่ 6,000 กิโลเมตรเป็นแม่นํา้ท่ี
ไหลลงมาจากทิเบตตอนบน และเลีย้วจากทางใต้ตีโค้ง 
180 องศาแล้วไหลมารวมกบัแม่นํา้อีกสองสาย นําทา่น
ลดัเลาะแม่นํา้แยงซีชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของแม่นํา้แยงซีไหลผา่นด้านหลงัของเทือกเขาหิมะมงักร
หยก  นําทา่นเดินทางสู ่  หู่เที่ยวเสีย ( ช่องแคบเสือกระโจน )เป็นร่องนํา้เช่ียวในหบุเขาท่ีมีความยาว
ตอ่เน่ืองกันถึง 25  กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แหง่  จึงไม่มีใครกล้าลอ่งแก่งในแถบนี ้   จุดแคบท่ีสดุวดัได้ 30 เมตร   
และเป็นช่องแคบท่ีลกึท่ีสดุในโลกคือประมาณ  3,900 เมตร  ตํานานเลา่วา่ในอดีตมีเสอืกระโดดไปฝ่ังตรงข้ามได้ 
จึงเป็นท่ีมาของ ช่องแคบเสอืกระโจน   

 
 
 
 
 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ถึงเมืองจงเตีย้น เมืองใหญ่ท่ีสดุในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งต๋ีช่ิง  ตัง้อยูบ่น
ท่ีราบสงูต๋ีช่ิง  (สถานท่ีอันเป็นสริิมงคล)  ตรงรอยตอ่ตะเข็บชายแดนทิเบต – ยนูนาน - เสฉวน เป็นดินแดนสรรพ
สตัว์และพืชพรรณตา่งๆ  โดยเฉพาะเป็นแหลง่สมนุไพรสาํคญัของประเทศจีน  
นําทา่นเท่ียวชมเมืองเก่าจงเตีย้น หรือ แชงกรีล่า  สวรรค์บนดินท่ีท่ีทกุคนตา่งใฝ่ฝันจะไปให้ได้ครัง้หนึ่งใน
ชีวิต  สมัผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผา่ทิเบต ท่ียงัคงแตง่กายเอกลกัษณ์ชนเผา่ใน
ชีวิตประจําวนัให้เห็นอยูท่ัว่ไปในเมือง ด้านหลงัเมืองเก่าจะมองเห็น กงล้อมนต์สทีอง สงู 23 เมตร ผู้คนนิยม
ไปหมนุวนเพื่อให้บทสวดนัน้กงัวานไปถึงสรวงสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม       (3)  ต้าหล่ี – โค้งแรกแม่น า้แยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – แชงกรีล่า – เมืองเก่าจงเตีย้น   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักเมืองจงเตีย้น 香格里拉云顶金熙酒店 YUNDING JIN XI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี       (4)   ภเูขาหิมะพระจันทร์สีน า้เงนิ ( สือข่า ) – วัดลามะซงจ้านหลิน  – เมืองล่ีเจียง 

 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นําทา่นเดินทางสูเ่ชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า  ขึน้ไป

ยงั ภูเขาหิมะสือข่า หรือ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน  

The Valley of Blue Moon  ซึง่บริเวณทัง้เขาปกคลมุด้วยต้น
กหุลาบพนัปี ซึง่จะออกดอกหลากสีสนัทัง้ขาว ชมพ ู ชมพู
เข้มให้ทุกทา่นได้ช่ืนชมความงาม , เดือนพฤษภาคม -

สงิหาคม   บริเวณตอนกลางหบุเขาทา่  นจะได้พบกบัความ

งามของทุ่งหญ้า ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และ ฝงูจามรีท่ีออกหาอาหารและเลม็หญ้า , เดือนกันยายน-เมษายน หบุ
เขานีจ้ะถูกปกคลมุด้วยหิมะขาวโพลนไปทัว่เช่นกัน เม่ือโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสงูกวา่ระดบันํา้ทะเล

ประมาณ 4,000 เมตร ทา่นจะได้สมัผสัลานหิมะกว้างใหญ่สดุสายตาภายใต้ท้องฟา้สีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ให้
ทา่นมีเวลาช่ืนชมทศันียภาพอันสวยงาม ต่ืนตาของลานหิมะ และ ทิวทศัน์เบือ้งลา่ง  

 
 

 
 

 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสู ่วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยูบ่ริเวณเชิง
เขาฝอปิง หา่งจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กม. สร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแกก่วา่ 300 
ปี  มีพระลามะจําพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างขึน้โดยดะ
ไลลามะองค์ท่ี 5 ซึง่ใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้น 
ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมยัจกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง 
ได้มี  การซอ่มแซมตอ่เติมอีกหลายครัง้ โครงสร้างของวดัแหง่นีส้ร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมื  

องลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลกั 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพกัสาํหรับพระกวา่ 100 ห้อง นอกจากนี ้
ยงัมีโบราณวตัถอีุกมากมาย รวมทัง้รูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ   

 

https://hotel.cncn.com/hotel-263110
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จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองลีเ่จียง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง )  
ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมืองเก่าล่ีเจียง   ท่ีมีประวติั 800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความงามในอดีตไว้เป็น
อยา่งดี ทางเดินท่ีปดู้วยหินอดัแนน่ อาคารไม้แบบจีนโบราณ  ลาํธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรือน สะพาน
โค้งหินท่ีเก่าแก่ ต้นหลวิริมธารท่ีปลวิไปมาตามสายลม  

 
 
 
 

 
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  พกัเมืองลีเ่จียง 麗江祥和一號假日酒店(Xianghe No.1 Holiday Hotel)  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วันที่ห้า         (5) ภเูขาหิมะมงักรหยก (กระเช้าใหญ่) – Impression  of  Lijiang –ไป๋สุ่ยเหอ – เมืองเก่าล่ีเจียง     

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
  หลงัอาหารนําทา่นสู ่ ภเูขาหิมะมังกรหยก นําทา่นเปลีย่นนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจุ่ดนัง่กระเช้าท่ี

ระดบัความสงู 3,356 เมตร นําทา่นน่ังกระเช้าใหญ่  ขึน้สูภ่เูขาหิมะมงักรหยก สูจุ่ดชมวิวสงูสดุจาก
ระดบันํา้ทะเล 4,506 เมตร  ซึง่ทา่นสามารถสมัผสัหิมะท่ี
ปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีอยา่งใกล้ชิด เพื่อชมทิวทศัน์และ
ธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงามท่ีสดุ ตลอดสอง
ข้างทางท่ีขึน้ยอดเขา ทิวเขาแหง่นีเ้ม่ือมองจากระยะไกล 
จะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรกําลงัเลือ้ย บนพืน้สขีาว
ของหิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ ดรูาวกบัหยกขาว ท่ีตดักนัสนํีา้
เงินของท้องฟา้ คล้ายมงักรขาว กําลงัลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟา้ เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักรหยกให้ทา่น
ได้ช่ืนชมและด่ืมด่ํากบัความหนาวเย็นของธรรมชาติ  

 
 
 
 

 
  นําท่านชม โชว์สุดอลังการของผู้ก ากับจางอีโ้หมว ในชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ล่ีเจียง ” โดยเป็นการแสดง

กลางแจ้งบนความสงูกวา่  3,000  เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล ณ โรงละครท่ีออกแบบคล้ายๆโคลอสเซี่ยมกลายๆ ใน
บริเวณเชิงเขาหิมะมังกรหยก โดยคดัเลือกชนเผ่าท้องถ่ินกว่า 500 คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนกัแสดงสมัครเลน่ 
ร้อง เลน่ เต้นรํา บอกเลา่วิถีชีวิตของ  ชาวนาซี (naxi) และโมซวั (mosuo) คนพืน้เมืองดัง้เดิมของลี่เจียงอย่างเป็น
ธรรมชาติไร้ special effect  มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลงั   คลอเคล้าด้วยสายลมและแสงแดด เป็นโชว์ท่ี
ยากจะลมืเลอืน 

https://hotels.wingontravel.com/detail-lijiang-37-23753313/holiday-inn-no1-xianghe
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เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   นําทา่นเท่ียวชม หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”(รวมรถราง) เป็นหบุเขาท่ีอยูท่างตะวนัออกของ  

ภเูขาหิมะมงักรหยก   นําทา่นชม ธารนํา้ขาว หรือนํา้ตกไป๋สุย่ ธารนํา้ท่ีเป็นเชิงชัน้หินปนูสขีาว หลดหลัน่ลงมา
งดงาม ดจุจําลองความงดงามของอุทยานธารขาวกบัหวงหลงมารวมกนั 

 

 

 

 
ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  นําทา่นเดินทาง    ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมอืงเก่าล่ีเจียง   ท่ีมีประวติั 800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความ
งามในอดีตไว้เป็นอยา่งดี ทางเดินท่ีปดู้วยหินอดัแนน่ อาคารไม้แบบจีนโบราณ  ลาํธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุ
หลงัคาเรือน สะพานโค้งหินท่ีเก่าแก่ ต้นหลวิริมธารท่ีปลวิไปมาตามสายลม  

 
 
 
 

 

   พกัเมืองลีเ่จียง 麗江祥和一號假日酒店(Xianghe No.1 Holiday Hotel)  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วันที่หก      (6)  ล่ีเจียง  – น่ังรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง - ถนนคนเดินม้าทองไก่หยก 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
   จากนัน้นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ   เพื่อโดยสารรถไฟ

ความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง)    
08.00 น.  ออกเดินทางสู ่คุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสงู ขบวนท่ี D8778 

12.05 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองคุนหมิง น าท่านสู่ภตัตาคาร 
 

https://hotels.wingontravel.com/detail-lijiang-37-23753313/holiday-inn-no1-xianghe
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เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปป้ิงท่ีถนนเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคุนหมิง ซึ่ง

มีซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าเรียกว่า 
จินหม่า และ ปีจี้จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งนี ้โดยซุ้มม้าทองและ
ไก่มรกดมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนย่าน
การค้าแห่ง นี  ้ เ ป็ นแหล่ง เสื อ้ ผ้าแบรนด์ เนมทัง้ ขอ งจี นและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อัญมณีชัน้เยี่ยม ร้านเคร่ืองด่ืม 
ร้านอาหารพืน้เมืองและร้านขายของท่ีระลกึ ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองคนุหมิง擎天新悦 QINGTAINXINYUE HOTEL  ระดบั 5 ดาว 

 

วันที่เจ้ด         (7) เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง  – กรุงเทพฯ    

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัของนครคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้แหง่นีเ้ป็นทัง้
แหลง่ทอ่งเท่ียว สถานท่ีช้อปปิง้ เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง รวมทัง้
อาหารท่ีหลากหลายมีให้เลอืกซือ้และเลอืกชมมากมายอีกทัง้ยงัเป็น
ลานอเนกประสงค์ท่ีชาวจีนในนครคนุหมิงจะมาเดินเลน่พกัผอ่น
หยอ่นใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณเมืองโบราณกวนตู้  สร้าง
ขึน้มาเพื่อเป็นการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีน
ในสมยัก่อน โดยสว่น กลางของลานเอนกประสงค์ได้   มีการสร้าง
เจดีย์แบบธิเบต และสว่น  บริเวณด้านหลงัของเมืองโบราณกวนตู้ 
จะเป็นท่ีตัง้ของวดัลามะหรือวดัธิเบตเมืองโบราณกวนตู้  เป็นเมืองท่ี
สร้างขึน้มาเพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคนุห
มิงสมยัก่อนท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์แตอ่ยูร่่วมกนัได้อยา่งกลมกลนื 
อิสระเลอืกซือ้ของฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย  
เมืองคุนหมิง 

15.20 น.   บินลดัฟา้กลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ TG613 
16.30 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ    
   

ปี 2563 ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่าน 38,800.-บาท 5,800.-บาท 

ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 


