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ก ำหนดกำรเดินทำง    14 - 19 พฤษภำคม  
                       4 -9 มิถุนำยน  /  23 – 28 กรกฎำคม 2566 
 
วันแรก  1  

          กรุงเทพฯ สนำมบนิสุวรรณภมูิ – คุนหมิง – อ ำเภอเซียนหยุน ต้ำหล่ี     

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้4 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย  (TG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ คอยตอ้นรบั 

10.15 น.  เหินฟา้สู ่ เมืองคนุหมิง  เท่ียวบินท่ี TG 612   
                         ใชเ้วลาบิน 2.10 ชั่วโมง  อิสระพกัผอ่นบนเครื่อง  
   เวลาท่ีประเทศไทย ชา้กวา่ประเทศจีน 1 ชั่วโมง 
   บรกิารอาหารกลางวนั บนเครื่อง 
 

ตา้หลี่ เสน้ทางสายใบชา  เมอืงหลวงเกา่อาณาจกัรนา่นเจา้ 

 

EXPLORER คนุหมงิ ตา้หลี่ ลี่เจยีง 6วนั 

มรดกโลกลี่เจยีง ภเูขาหมิะมงักรหยก  สมัผสัรถไฟความเรว็สงูของจนี 
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14.05 น. ถึงสนามบิน เมืองคุนหมงิ    เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน   หลงัน าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
รบัสมัภาระแลว้   น าทา่นเดินทางสูอ่  าเภอเซียนหยนุ  เมือง
ต้ำหล่ี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง    ระหวา่งทางผา่น
ชมววิทิวทศันอ์นังดงามแปลกตา  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัตา้หลี ่อ  าเภอเซียนหยนุ祥云飞龙酒店 FEILONG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่  

   
วันที่สอง     2 

            เมืองต้ำหล่ี – ผ่ำนชม เจดสีำมองค–์  วัดเจ้ำแม่กวนอิมแปลงกำย  
             – ชมวิวทะเลสำบเอ๋อไห่ (ไม่รวมรถแบตเตอร่ี) - เมืองโบรำณต้ำหล่ี   

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ จากนัน้น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้เขา้สูต่วัเมืองตา้หลี่ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่ งโมง)  เมืองต้ำหล่ี  เป็นเมืองหลวงของเขต
ปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่  มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของ
สาธารณรฐัประชาชนจีน ตัง้อยู่บนท่ีราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซาน
ทางดา้นตะวนัตก และทะเลสาบเอ๋อรไ์หท่างดา้นตะวนัออก เป็นท่ีตัง้ถ่ิน
ฐานของชาวไป๋และชาวอ๋ีมาตัง้แตส่มยัโบราณ 
ถึงเมืองตา้หลี่น  าทา่นผา่นชมเจดียส์ำมองค ์แหง่วดัฉง
เซิ่ง崇圣寺  เป็นวัดส  าคัญล าดับหนึ่งของอาณาจักร
ตา้หลี่   เจดีย ์3 องค ์ซึ่งตัง้อยู่ใน วดัฉงเซิ่ง  อยู่ห่างจาก
เมืองโบราณตา้หลี่ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร
บริเวณดา้นหลงัของเจดียแ์ห่งนีเ้ป็นภูเขาชังซานซึ่งมี
ความสูงสง่างาม และดา้นหนา้เป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ท่ี
สวยงามกว้างใหญ่ สถานท่ีแห่งนี ้เ รียกได้ว่า เ ป็น
สญัลกัษณข์องเมืองตา้ลี่เป็นวดัท่ีสรา้งในสมัยราชวงค์
ถงัของจีนในสมยัท่ีพทุธมหายานเจรญิรุง่เรอืง โดยสรา้ง
เจดียอ์งคห์ลกัมีช่ือว่าเจดีย ์"เชียนหลินถ่า" สงูประมาณ 
70 เมตร มี 16 ชัน้  
น าทา่นชม วัดเจ้ำแม่กวนอิมแปลงกำย  ตามต านาน
เลา่วา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื่อขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้
เมืองได ้ชาวเมืองจึงสรา้งวดัแหง่นีข้ึน้ในราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหง่หนึ่ง 

  
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%8B_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%8B_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%8B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8B&action=edit&redlink=1
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เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 หลงัอาหาร  น าทา่นชม ทะเลสำบเอ๋อไห่ ซึ่งไดร้บัสมญานาม
วา่เป็น “ไขม่กุแหง่ท่ีราบสงู”   ท่ีมาของช่ือ “เออ๋ไห”่ ก็
เน่ืองมาจาก ทะเลสาบแหง่นีมี้รูปรา่งคลา้ยรูปใบหขูองมนษุย ์
และจดัเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 ของจีน
ทะเลสาบเออ๋ไหมี่ความยาวโดยรอบ 116 กิโลเมตร ความลกึ
เฉลี่ย 11 เมตร และความจุน า้กวา่ 3 ลา้นลกูบาศกเ์มตรโดยเป็น
น า้ท่ีมาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาชางซาน     ทะเลสาปแหง่นีน้บัเป็นแหลง่เก็บน า้ขนาดใหญ่และ
เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวส  าคญัแหง่หนึ่งของมณฑลยนูนานในอดีตพืน้ท่ีรอบทะเลสาปเคยประสบอุทกภยัน า้
ทว่มอยา่งหนกั  ต านานไดก้ลา่วไวว้า่ "บรเิวณรอบทะเลสาปนีเ้ป็นท่ีอยูข่องมงักรเม่ือใดท่ีมงักรพลกิตวัหรอื
ขึน้มาเลน่น า้ก็จะใหเ้กิดน า้ทว่มขึน้  ชาวตา้หลี่จึงไดเ้ชิญซินแสมาส ารวจพืน้ท่ีและไดใ้หค้  าแนะน าให้
ชาวบา้น "สรา้งเจดียข์ึน้เพื่อขม่มงักร" เพราะเช่ือกนัวา่มงักรนัน้เกรงกลวัเจดีย ์   โดยหลงัจากท่ีชาวบา้นได้
สรา้งเจดียเ์สรจ็บรเิวณรอบทะเลสาปก็ไม่เคยเกิดอทุกภยัน า้ทว่มอีกเลยนบัแตน่ัน้มา 

น าทา่นเท่ียวชมความงดงามของ เมืองโบรำณต้ำหล่ี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรนา่นเจา้  มี
ประวติัศาสตรย์าวนานกวา่ 1000 ปี มีก าแพงเมืองท่ีสวยงาม บนก าแพงยงัมีหอซึ่งมีปา้ยหินแกะสลกัค าวา่  

ต้ำหล่ี หากทา่นมาถึงจุดนี ้ เสมือนวา่ไดม้าถงึอาณาจกัรนา่นเจา้  ภายในเมืองโบราณยงัมีสนิคา้พืน้เมืองให้
ทา่นไดซ้ือ้หา เพื่อเป็นของฝากไดอ้ยา่งจุใจ 

 
 
 
 
 
 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัตา้หลี่大理满江红酒店MAN JIANG HONG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่  
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วันที่สำม     3 
            เมืองต้ำหล่ี – เมืองล่ีเจียง – สระมงักรด ำ – พิพิธภณัฑว์ัฒนธรรมตงปำ - เมืองโบรำณล่ีเจียง  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองล่ีเจียง (ใช่เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าลี่เจียงมีประวติัศาสตร์
ยอ้นหลงัไปไดม้ากกวา่ 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนคา้ขายสนิคา้ตามเสน้ทางสาย Tea Horse สาย
เก่า เมืองเกา่นีมี้ช่ือเสยีงจากคคูลองและสะพานท่ีมีอยูม่ากมาย จนไดร้บัการขนานนามวา่ "เวนิสแหง่
ตะวนัออก" ถึงเมืองลี่เจียง  จากนัน้น าทา่นชมสระมงักร
ด ำ หรอืเฮยหลงถนั อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรยีก
กนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตัง้อยูใ่นตวัเมืองลี่เจียง หา่งจากตวั
เมืองเกา่ลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละ
ทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย จากนัน้น าทา่น
เท่ียวชมพพิิธภณัฑว์ัฒนธรรมตงปำ ซึ่งอยูติ่ดกนั  ท่ีน่ี
ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 1984 แรกเริ่มใชช่ื้อวา่พิพิธภณัฑอ์ าเภอลี่เจียง แตใ่นปี 1999 จึงเปลี่ยนเป็นช่ือปัจจุบนั 
นอกจากนีย้งัมีอีกช่ือวา่พิพธิภณัฑเ์มืองลี่เจียง  ภายใน จดัแสดงเก่ียวกบัวฒันธรรมตงปา ของเผา่นา่ซ ี ซึ่ง
เป็นชนเผา่หลกัท่ีอาศยัในลี่เจียง  

 
 
 
 
 
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่น เท่ียวชมเมอืงโบรำณล่ีเจียง เมืองเก่ากวา่ 800 ปี 
เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้รกรากของชาวหนา่ซ ีหรอืนาซ ีมา
ตัง้แตส่มยัโบราณ เมืองนีย้งัไดร้บัการขนานนามวา่ เวนิส
ตะวนัออก เป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย และเมืองโบราณลี่
เจียงเองก็ยงัคงรกัษาความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มี
ทางเดินท่ีปดูว้ยหินอดัแนน่ อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ล  า
ธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรอืน สะพานโคง้หินเก่าแก่ ตน้หลวิรมิล  าธารท่ีก่ิงใบลูไ่หวไปตามสายลม  
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกั  丽江龙耀祥酒店 LUCKY DRAGON HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่  

   
วันที่ส่ี     4 

          ภเูขำหิมะมงักรหยก(กระเช้ำใหญ่) - โชวจ์ำงหยีโ้มว—ไป๋สุ๋ยเหอ-อุทยำนน ้ำหยก 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้  หลงัอาหารน าทา่นสู ่ภเูขำหิมะมงักรหยก น าทา่นน่ังกระเช้ำ

ใหญ่  ขึน้สูภ่เูขาหิมะมงักรหยก สูจุ่ดชมวิวสงูสดุจาก
ระดบัน า้ทะเล 4506 เมตร เพื่อชมววิทิวทศัน ์และธรรมชาติบน
จุดท่ีสงูท่ีสดุ และสวยงามท่ีสดุ ตลอดสองขา้งทางท่ีขึน้ยอดเขา 
ทิวเขาแหง่นีเ้ม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ย
มงักรก าลงัเลือ้ย  บนพืน้สขีาวของหิมะท่ีปกคลมุอยูน่ัน้ ดรูาว
กบัหยกขาว ท่ีตดักนัสนี  า้เงินของทอ้งฟา้ คลา้ยมงักรขาว ก าลงั
ลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟา้ เขาแหง่นีจ้ึงไดช่ื้อวา่ภเูขาหิมะมงักร
หยกใหท้า่นไดช่ื้นชมและด่ืมด ่ากบัความหนาวเย็นของธรรมชาติ  

 
 
 

 

 
จากนัน้น าทา่นชม กำรแสดงImpressions Lijiang Show  เป็นการชมโชวส์ดุอลงัการถือเป็นโ  ชวแ์บบ
โอเพน่แอรท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในจีน กบัฉากผาหินสแีดง  มีแบลค็กร  าวดฉ์ากเป็นภเูขาหิมะมงักรหยก โดยคดัเลอืก
ชนเผา่ทอ้งถ่ินกวา่ 500 คนจาก 16 หมู่บา้น มาเป็นนกัแสดงสมัครเลน่ การแสดงจะรอ้งเพลง เตน้ และแสดง
เก่ียวกบัวฒันธรรมตามคมัภีรต์งปาของคนพืน้เมืองลี่เจียง รวมถึงการแสดงเก่ียวกบัเสน้ทางขนสง่ใบชา
โบราณ หรอื Ancient Tea Horse Road 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ในอุทยาน 
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น าทา่นเท่ียวชม  ไป่สุ่ยเหอ(Baisuihe Waterfall) หรอื ธารน า้
ขาว(White Water Terrace) จะอยูด่า้นหลงัภเูขาหิมะมงักร
หยกเหมือนกนักบั blue moon valley ซึ่งก็อยูใ่นบรเิวณ
เดียวกนั ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลทเ์ด็ดของท่ีเท่ียวลี่เจียงอีกแหง่
หนึ่งเลย แคร่ะหวา่งทางท่ีมาท่ีน่ี จะสามารถมองเห็นน า้สเีทอร์
ควอยซเ์ดน่มาแตไ่กล โดยเฉพาะน า้ตกท่ีลดหลั่นกนัไป
กลายเป็นธารน า้ขาว พอไดไ้ปเห็นใกล้ๆ  บอกเลยวา่สวยมาก ยิ่งไปชว่งท่ีมีหมอกหลงัฝนตก หรอือากาศ
หนาวนิดหนอ่ยจะไดฟี้ลยโุรปสดุๆ 

   จากนั้นน าท่านชม อุทยำนน ้ ำหยก เป็นสถานท่ีแสดง
วัฒนธรรมของ  ชนเผ่ านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ  
ประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซึ่งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวา
เป็นพอ่ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน า้ตกมงักร ท่ีไหลหลั่งไปตามไหล่
เขา แบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือว่า มังกรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่ 
มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือวา่ มงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา ซึ่งเป็นท่ีสกัการบูชา ของคนในพืน้ท่ีมีอายุ
มากกวา่ 500 ปี   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกั  丽江龙耀祥酒店 LUCKY DRAGON HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่  

   
วันที่ห้ำ     5 

          เมืองล่ีเจียง – น่ังรถไฟควำมเร็วสูง   –  เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปป้ิงจินหม่ำ 
 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นสูส่ถำนีรถไฟเมืองล่ีเจียง   เพื่อโดยสารรถไฟควำมเร็วสูง    
........ น. เดินทางสูเ่มืองคุนหมิง  ขบวนรถไฟที่ ......ช้ัน 2 ช 
..........น. ถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกในมณฑลยูนนาน 

สาธารณรฐัประชาชนจีน มณฑลยูนนานมีชนชาติ
ต่างๆ ด ารงชีวิตอยู่ทัง้หมด 26 ชนชาติ เป็นมณฑลท่ีมี
ชนชาติมากท่ีสุดในประเทศจีน ในระยะอันยาวนาน
แห่งการพฒันาประวัติศาสตร ์ ชนชาติต่างๆ ไดส้รา้ง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีลกัษณะพิเศษ และมีสีสนัหลากหลายของตนขึน้ 26 ชนชาติ 26 ภาษา 
ขนบประเพณี 26 ชนิด ไดท้  าใหยู้นนานมีภาพพจนท่ี์เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียว
จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสูเ่มืองตา้หลี่   

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
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น าทา่นขอพรท่ี วัดหยวนทง  เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองคนุหมิง สรา้งมาตัง้แตส่มยัราชวงศ์
ถงั มีอายกุวา่ 1,200 ปี ซึ่งวดันีเ้ป็นศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนาถึง 3 นิกาย ผสมผสานทัง้วดัไทย พม่า 
และจีน (ธิเบต) ต าหนกัทองตัง้อยูใ่นจุดร  ่ารวยของคนุหมิง วดัหยวนทงก็ตัง้อยูใ่นจุดอ านาจของเมือง
เหมือนกนั ช่ือวดัก็มาจากช่ือของเจา้แม่กวนอิม ภายในบรเิวณวดัจะมี ศาลาแปดเหลี่ยม ตัง้อยูก่ลางสระ
น า้มรกต ภายในจะเป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และเจา้แม่กวนอิมพม่า สว่นใหญ่
การขอพรท่ีเห็นผลท่ีสดุก็คือ มาขอลกู มาขอแฟน สขุภาพ ก็จะไดด้ั่งสมใจหวงั 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ใหท้า่นอิสระช้อปป้ิงท่ีถนนเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง ซึ่งมีซุม้ประตมูา้ทอง และซุม้ประตไูก่
หยก ภาษาจีนเรยีกวา่เรยีกวา่ จินหม่า และ ป้ีจีจนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแหง่นี ้โดยซุม้มา้ทองและไก่มร
กดมีอายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นม
ทัง้ของจีนและตา่งประเทศ รวมทัง้เครื่องประดบั อญัมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องด่ืม รา้นอารพืน้เมืองและ
รา้นขายของท่ีระลกึ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีเ้ห็ด 

หลงัอาหารน าทา่นชมเม่ือตกกลางคืน   ถนนเก่าแก่ท่ีมีเสนห่ข์องคนุ 
หมิงจะเต็มไปดว้ยความ มีทัง้อาหารทอ้งถ่ิน อาหารเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้และรา้นไวนต์า่งๆ มีประมาณ 80 รา้น ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากในหมู่
ประชาชน ตลาด Nanqiang ยงัไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น "ถนนสาธิต 
'เศรษฐกิจกลางคืน' ถนนเกา่คนุหมิงเป็นอาคารแบบดัง้เดิมท่ีสะทอ้นถึง
ลกัษณะทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมของคนุหมิงอยา่งแทจ้รงิ  
 

     พกัคนุหมิง昆明朗威酒店 LONGWAY HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถ่ินหรอืเทียบเทา่   
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วันที่หก     6 
           สวนดอกไม้คนุหมิง – เมืองคนุหมิง – กรุงเทพฯ สุวรรณภมู ิ

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เชา้ น าทา่นเท่ียวชมสวนดอกไม้คนุหมงิ ชมดอกไม้สวยงำมของแต่ละฤดู คนุหมิงเป็นเมืองขนาดใหญ่

และเป็นเมืองหลวงของมณฑลยนูนานในประเทศจีน คนุหมิงขึน้ช่ือเรื่องแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
สวยงามจนไดฉ้ายาวา่ “เมืองแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมีอากาศอบอุ่นก าลงัสบายตลอดปี ไม่หนาวเหน็บ
และไม่รอ้นแผดเผา สง่ผลใหเ้ป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมในทกุฤดกูาล 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ยเมอืงคนุหมิง 
15.20 น.   บินลดัฟา้กลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ TG613 
16.30 น.   ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skyscanner.co.th/?tPlace=KMG&landingpage=seo&langid=TH
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อัตรำค่ำบริกำร 2566 

ก ำหนดกำรเดินทำง 16 ท่ำนขึน้ไป พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน 32,800 บำท 5,800  บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  

  คา่ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั    

  คา่ท่ีพกัโรงแรม         คา่รถทศันาจรทอ้งถ่ิน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ      คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
  คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน         คา่ธรรมเนียมวซีา่ทอ่งเท่ียวจีน  
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนั่งๆ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 
ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้.     
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถา้มี ) 
   คา่ธรรมเนียมวซีา่ทอ่งเท่ียวจีน ส  าหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ 
   คา่ตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรยีกตรวจจากประเทศตน้ทางและปลายทาง 
   คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน  1000 บาท /ทา่น หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตส่นิน า้ใจทา่น 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. การช าระเงิน 
- ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท   ภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง พรอ้มสง่ส  าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง ( มีอายุ

เหลอืมากกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ) 

- คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

2. การยกเลกิการจอง 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30 วนั ก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิท่ีเกิดขึน้ อาทิเช่น คา่ตั๋ว คา่วีซา่ คา่โรงแรม 

ยกเลกิการเดินทางมากกวา่  30 วนั แตน่อ้ยกวา่ 45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน  
ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่  21 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

        
หมำยเหต ุ

1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 16 ทา่นขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 
กรณีท่ีทา่นตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินเอง กรุณาสอบถามเท่ียวบินท่ีแนน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีก่อนออกตั๋ว 
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3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ภยัธรรมชาติ ,การประทว้ง,
การก่อจลาจล , โรคระบาด , การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ยจากก่อการรา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ ของสายการบิน 
ทัง้นีห้ากเกิดเหตขุึน้ทางบรษิัทฯจะช่วยด าเนินการประสานงานแก่ทา่น โดยยดึผลประโยชนข์องทา่นสงูสดุ 

4  . ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินบางสว่น กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. การอนญุาตใหท้า่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผา่นดา่นตรวจคนเขา้ประเทศ เพื่อการทอ่งเท่ียว 
เป็นอ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศนัน้ๆ ในการพิจารณาและอนุญาตให้
เดินทางออกจากประเทศไทย หรอื ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศนัน้ๆเพื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้

7.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 
 


