
              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ หลกููหู...ล่องเรอืทะเลสาบหลกููหู ชมความงามอญัมณแีห่งที�ราบสงู ชมเสน่ห ์ 
  วฒันธรรมชนเผ่าโมซ๋วั ที�ไดส้มญานาม “อาณาจกัรแห่งสตรเีพศ” 
☺ ลี�เจยีง...เสน่หเ์มืองโบราณมรดกโลกทางวฒันธรรมที�สวยงาม   
☺ ตา้ลี�...วดัเจา้แม่กวนอมิแปลงกาย เมืองโบราณซโีจว ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์
☺ คุนหมิง...วดัหยวนทง สวนนํ2าตก แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง 



              

 

    

 

 

กาํหนดการเดนิทาง     เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม  ����    ( � วนั � คืน ) 
 
 
วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูม ิ– คุนหมิง – เมืองต้าหลี% – เมืองโบราณซีโจว         
)�.)) น. คณะเดินทางพร้อมกันที% สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั1น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า

อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หน้าที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบ
จะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

):.�) น. เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที%ยวบินที% MU ��;< *บริการอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%อง 
>>.<) น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื�องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั/งปีจึงถูกขนานนามว่า 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานที�ท่องเที�ยวที�โดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหินอนั
โด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

เที%ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้าหลี%” ซึ� งไดฉ้ายาว่าเป็นเมืองที�ตั/งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาที�มีทศันียภาพอนังดงาม ตั/งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน ประมาณเดือนมีนาคม
ของทุกปีเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที�เมืองตา้หลี�ไดย้า่งเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ทอ้งฟ้า
ปลอดโปร่งอุณหภูมิกาํลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุกาํลงับานสะพรั�ง จึงเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�สวยงาม  นาํท่านชม “เมืองโบราณซีโจว ” ซึ� งเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัรน่านเจา้ ชมตึกรามบา้น
ช่องสมยัโบราณที�บูรณะตามแบบเดิมเมื�อกว่า >?? ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้ต่างๆ ที�แสดงถึงความเจริญ
ในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หลี� อิสระให้ท่านไดช้้อปปิ/ งสินคา้พื/นเมือง พร้อมชมโชว์
พื/นเมืองชาวไป๋ (การแสดงปิดหรือเปิดอยูที่�เวลาของการเขา้ชม)   

คํ%า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  
พกัที%ต้าหลี%  MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที%สอง วดัเจ้าแม่กวนอมิ – ผ่านชมเจดย์ีสามองค์ – ลี%เจยีง – เมืองโบราณลี%เจยีง   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอมิแปลงกาย ตามตาํนานเล่าวา่เจา้

แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพื�อขวางทางทหารมิให้รุกรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึง
สร้างวดัแห่งนี/ ขึ/นในราชวงศถ์งั เป็นวดัที�มีประติมากรรมเยี�ยมยอดแห่งหนึ� ง   จากนั/นผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุ
กว่า CD?? ปี โดยสร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รกที�มีความสูงจากพื/นประมาณ E? เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดัและ
วิหารองคก์ลางอนัเป็นที�ที�ตั/งประดิษฐานองคพ์ระสงักระจาย   

เที%ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลี%เจียง ซึ� งเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงโด่งดงัเรื�อง
ความสวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน” ผา่นเสน้ทางขนุเขาที�งดงาม 



              

 

    

 

 จากนั/ นนําท่านชม เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี%เจียง ที�สร้างขึ/นในสมยัราชวงศ์ซ่งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แม้
ภายหลงัใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษแ์ละอยู่อาศยัในเมืองเก่าแห่งนี/ ปัจจุบนัมี
ประชากรอาศยัอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี/ มีเนื/อที�ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื�อเมืองแห่งนี/ ว่า ตา้หยนั 
(ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็นแถว 2 ชั/นกึ� งดินกึ� งไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงราย
ลดหลั�นไปตามเนินเตี/ยๆ ที�ไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยูคู่่ขนานไปกบั
แม่นํ/ าหยก อนัเป็นลาํธารนํ/ าที�ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนที�ปูดว้ยหินแกรนิตแดง
อนัเรียบลื�นราวกบัถูกเจียระไน ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที�มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี  จากนั/นนาํ
ท่านเยี�ยมชม ศูนย์สาหร่ายเกลยีวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพื�อสุขภาพ   

คํ%า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเขา้ที�พกัโรงแรม  
     พกัที%ลี%เจียง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที%สาม ลี%เจยีง – หลูกหูู – ล่องเรือทะเลสาบหลูกหูู – หมู่บ้านโมโซ – จุดชมววิหมู่บ้านลเีกร์ – โชว์ความรักหนุ่ม
สาวชาวโม๋ซัว (อวัโหลเลี%ยนเกร์)    

เช้า    บริการอาหารเช้าที%ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ หลูกูหู เป็นหนึ� งในบรรดาทะเลสาบของ
จีนที�มีความลึกที�สุด ตั/งอยู่บนพื/นที�ของสองมณฑลคือ ยูนนานและเสฉวน นํ/ าใสดุจไข่มุกที�โดนโอบลอ้มไปดว้ย
บรรดาภูเขา มีคาํเปรียบเปรยชื�นชมความงามมากมาย เช่น “อญัมณีแห่งที�ราบสูง” “ทิวทศัน์ที�สวยงามแห่งทิศ
ตะวนัออก” ในทะเลสาบมีเกาะเลก็เกาะนอ้ยถึง 5 แห่ง 3 แหลม มีภูเขาโอบลอ้มทั/งสี�ดา้น นํ/ าในทะเลสาบแห่งนี/ มี
ความใสจนเมื�อพายเรือในทะเลสาบจะเปรียบเสมือนล่องลอยอยู่บนฟ้า ดั�งในเนื/อเพลงของชาวพื/นเมืองที�มีชื�อว่า 
“ล่องลอยอยูร่ะหวา่งทอ้งฟ้าและผนืนํ/า”  จุดเด่นอีกอยา่งของหลูกหููคือวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวเผา่โม๋ซวั ซึ� ง
เป็นชนเผ่าสุดท้ายที�บูชาสตรีเพศ และสตรีเพศมีอาํนาจเด็ดขาด จนได้รับการขนานนามจากโลกภายนอกว่า 

อาณาจกัรแห่งสตรีเพศ （女儿国） 
เที%ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารล่องเรือ ชมความงาม ทะเลสาบหลูกู่  ตั/งอยู่ระหว่างอาํเภอหนิงลั�ง 

มณฑลยูนนานกับอาํเภอเอีUยนจินของมณฑลเสฉวนห่างจากลี�เจียง ประมาณ 270 กิโลเมตร มีความสูงเหนือ
ระดบันํ/ าทะเล 2,680 เมตร ผวินํ/ ามีพื/นที� 52 ตารางกิโลเมตรเฉลี�ยความลึกประมาณ 40 เมตร    มีความลึกที�สุดถึง 93 
เมตร เนื�องจากไม่มีมลภาวะนํ/าจึงบริสุทธิV ใสสะอาด ทะเลสาบหลูกเูสมือนหนึ�งอญัมณีที�ประดบัในออ้มอกของภูเขา  
บริเวณรอบขา้งทะเลสาบหลูกูมีป่าดิบที�หนาทึบ ยามอากาศดี ทอ้งฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ที�สะทอ้นกบัทอ้งนํ/ า
ท่ามกลางอากาศเยน็สบายสดชื�นและวิถีชาวบา้นที�เรียบง่าย มกัจะทาํให้นกัท่องเที�ยวลืมตวัว่าตนเองอยูใ่นโลกจริง
หรืออยูใ่นโลกแห่งความฝันกนัแน่ สามารถมองเห็นใตน้ํ/ าไดลึ้กถึง 12 เมตร  ซึ� งมีบรรยากาศและธรรมชาติอนัแสน
บริสุทธิV ของทะเลสาบ   จากนั/นนาํท่านเยี�ยมชม หมู่บ้านชมเผ่าโม๋ซัว ชนเผา่ปริศนาลึกลบัที�มีประวติัยาวนานที�เรา
รู้จกัแต่เรื�องเล่าตาํนานของชนเผา่นี/ แต่ไม่เคยไดส้ัมผสัครั/ งนี/นาํท่านเปิดตาํนานชมตวัตนที�แทจ้ริงของชาวเผา่นี/  ซึ� ง
เป็นเผ่าที�ผูห้ญิงมีความเป็นใหญ่และเป็นหัวหน้าเผ่า ตาํนานที�เราไดย้ิน ผูช้ายจะตอ้งออกไปทาํงานช่วงก่อนพระ
อาทิตยขึ์/นและผูห้ญิงบางคนเราจะเห็นว่านั�งเลี/ยงลูกอยู่แต่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าที�เลี/ยงอยู่เป็นลูกใครพ่อเด็กเป็นคน



              

 

    

 

ไหน  ชนเผา่นี/ มีประเพณีการแต่งงานหรือที�เรียกว่า “อาเซี1ย” หรือที�ภาษาทอ้งถิ�นแปลว่าคู่รัก คือการเลือกคู่นอนที�
ตนเองพึงพอใจจากงานสังสรรคข์องชนเผา่ โดยเพศหญิงเป็นฝ่ายเลือกเพศชาย ไม่มีการแต่งงานที�เป็นพิธีรีตองใน
การบอกกล่าวกบัผูใ้หญ่สองฝ่าย แต่โดยส่วนมากจะใชชี้วิต แบบผวัเดียวเมียเดียว แต่มีบา้งที�ฝ่ายหญิงมีหลายผวั 
เพราะมีความเชื�อที�ว่าหญิงใดที�มีผูช้ายเยอะคือผูห้ญิงที�สวยงามดูไดจ้ากดอกไมที้�ปักไวบ้นหัวในเครื�องแต่งกายใน
วนังานสังสรรคด์อกยิ�งเยอะยิ�งสวย บุตรที�เกิดมาจะตอ้งอยู่ที�บา้นฝ่ายหญิง ผูช้ายถึงแมจ้ะมีบุตรแต่ก็ตอ้งอาศยัอยู่
บา้นมารดาของตนเหมือนเดิม ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเลี/ยงดูบุตร ผูที้�มีอาํนาจมากที�สุดในบา้นคือยา่หรือที�เรียกว่าแม่ใหญ่ 
ทุกๆคนในบา้นอาจมีบิดาหลายคน แต่จะมีมารดาคนเดียวกนั  จากนั/นนาํท่านสู่จุดชมวิวหมู่บา้นลีเกรย ์ให้ท่านได้
เกบ็ภาพประทบัใจของวิวรอบทะเลสาบจากมุมสูงรายลอ้มดว้ยหมู่บา้นที�สร้างอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวโม๋ซวั 

คํ%า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน ชมโชว์การแสดงพื1นเมืองระบํารอบกองไฟ เป็นการตอ้นรับแขก
บา้นแขกเมืองที�มาเยี�ยมชมชนเผา่ ใหท่้านสนุกสนานกบัการแสดงตอ้นรับ นาํท่านกลบัที�พกั 

     พกัที%หลูกหูู   MOSHO GARDEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที%สี% หลูกหูู – ลี%เจยีง – สระมังกรดาํ – เมืองโบราณซู่เหอ    
เช้า    บริการอาหารเช้าที%ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองลี�เจียง     
เที%ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมสระมังกรดํา (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือ

เฮยหลงถัน อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกนัว่า สวนยูว้ฉวน ตั/งอยูใ่นตวัเมืองลี�เจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าลี�
เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระนํ/ามงักรนี/สร้างขึ/น
สมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจู) จุดเด่นของที�นี�คือความใสของนํ/าที�ใสราวกบัมรกต สถานที�ท่องเที�ยวเเห่งนี/ มีความสวยงาม
ในดา้นของศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที�ผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮั�น, ทิเบตและน่าซีไวด้ว้ยกนั  สระ
นํ/ามงักรดาํ เเห่งนี/ มีเรื�องเล่าขานต่อต่อกนัมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรดาํปรากฏกายใตน้ํ/ าบา้ง ผดุขึ/นมาจากสระ
นํ/ าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั/นเงียบสงบและงดงามดว้ยบึงนํ/ าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะ
มงักรหยกไดอ้ย่างชดัเจน ว่ากนัว่าทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกที�มองจากบริเวณ สระมงักรดาํเป็นหนึ� งใน
ทิวทศัน์ที�งดงามที�สุดของจีน นาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สาหร่ายเกลยีวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพื�อสุขภาพ   จากนั/นนาํ
ท่านสู่ เมืองโบราณซู่เหอ อิสระใหทุ้กท่านนั�งรถมา้ชมตวัเมืองโบราณ ซึ�งมีชื�ออีกวา่หมู่บา้นหลงเฉียว มีความหมาย
ว่านํ/ าพุมงักรนกัเดินทางชื�อดงัในสมยัราชวงศห์มิงไดเ้ขียนถึงเส้นทางนี/ และบนัทึกในการท่องเที�ยวของท่านว่า ใน
สมยัราชวงศห์มิงที�นี�ก็ไดเ้ป็นเมืองรองที�สาํคญัของเมือง       ลี�เจียง และยงัเป็นเมืองเก่าที�ใชเ้ป็นเส้นทางมา้สู่เมืองลี�
เจียงโดยบริษทัเติ�งเย่ลงทุน >?? ลา้นหยวน ดาํเนินอนุรักษแ์ละพฒันาเนื/อที�ซึ� งเป็นส่วนสําคญัของมรดกของโลก
โดยสร้างเป็นเมืองกลางไร่ 

คํ%า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านกลบัที�พกั  
     พกัที%ลี%เจียง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทยีบเท่า 



              

 

    

 

วนัที%ห้า ลี%เจยีง – นั%งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – ศูนย์สมุนไพรจนี – ร้านหยกหรือร้านยางพารา – ช้อปปิ1 ง
ถนนคนเดนิ  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง  
);.�� น. โดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที% D8784 ซึ%งเป็นรถไฟขบวนใหม่ล่าสุดเพิ%งเปิดใช้เมื%อวันที% � ม.ค. �� ที%ผ่านมาที%

ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างคุนหมิง-ลี%เจียงได้ถึง � ชั%วโมง  
>>.�j น. เดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง  รถโคช้ปรับอากาศนาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เที%ยง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านชม ศูนย์วจัิยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื�องราวเกี�ยวกบั

แพทยโ์บราณตั/งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนที�มีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉยัโรค 
โดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ  จากนั/นแวะชม หยกจีน ที�มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซื/อ กาํไร
หยก แหวนหยก หรือผเีซียะสตัวม์งคลที�มีชื�อเสียง  จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป็นเวลาอิสระใหท่้านชอ้ป
ปิ/ งสินคา้พื/นเมือง และสินคา้ยี�หอ้ดงัที�หา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมืองคุนหมิง   

คํ%า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร (สุกี1เห็ด)   หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่ที�พกั  
พกัที%คุนหมิง  LONGWAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัที%หก วดัหยวนทง – ร้านผ้าไหม – สวนนํ1าตก – ช้อปปิ1 งประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ที�มีอายรุ่วม 1,200 ปี 
วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ์ ถงั วดัหยวนทงตั/งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ที�อาคารต่าง ๆ 
ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซึ�งแตกต่างไปจากวดัทั�วไปของจีนที�มกัสร้างไวใ้นที�สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนิน
เขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากที�มีผูค้นมากราบไหวม้ากขึ/นเรื�อย 
ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการซ่อมแซมใน
สมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นที�ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองที�ท่านนายกเกรียง
ศกัดิV  ชมะนันท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื�อเชื�อมสัมพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นบัเป็นพระพุทธรูป
องค์แรกของไทยที�ถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวที้�วดัในเมืองจีนดว้ย จากนั/นเยี�ยมชมโรงงานผ้าไหมจีน เลือกซื/อ
ผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนที�มีทั/งเสื/อผา้ ผา้ห่ม ใสผ้า้นวม และอื�นๆใหท่้านไดเ้ลือกซื/อเป็นของขวญัและของฝาก  

เที%ยง         บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ สวนนํ1าตก “Kunming 
Waterfall Park” สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี/ เปิดใหใ้ชบ้ริการเมื�อปีที�แลว้ ถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยว
แห่งใหม่และเป็นที�พกัผอ่นหยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกชื�อนึ�ง
คือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�ใชเ้วลาสร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไป
ดว้ยนํ/าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที�สร้างขึ/นดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่งนํ/าตกใหญ่ยกัษน์ั/น กวา้งกวา่ 



              

 

    

 

400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นนํ/าตกฝีมือมนุษยที์�ยาวเป็นอนัดบัของเอเชียเลยกว็า่ได ้  สมควรแก่
เวลาใหท่้านอิสระชอ้ปปิ/ งที� ถนนที%เก่าแก่ที%สุดของคุนหมิง ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและปี/ จี 
จนเป็นที�มาของชื�อถนนแห่งนี/  โดยซุม้มา้ทองและไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึ/นในสมยัราชวงศห์มิง ในถนน
ยา่นการคา้แห่งนี/  เป็นแหล่งเสื/อผา้แบรนดเ์นมทั/งของจีนและต่างประเทศ รวมทั/งเครื�องประดบั อญัมณีชั/นเยี�ยม 
ร้านเครื�องดื�ม ร้านอาหารพื/นเมือง และร้านขายของที�ระลึก ฯลฯ นอกจากนี/ยงัมีสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ อีก
มากมาย 

คํ%า บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
�j.)� น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที%ยวบินที% MU ��;j*บริการอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%อง 
)).�) น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

*** ออกเดนิทางขั1นตํ%า  >� ท่าน หากเดนิทางตํ%ากว่ากาํหนด มีความจาํเป็นที%ต้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ%มเตมิ *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี%ยนราคาเพิ%ม หากมีการปรับขึ1นของภาษนํี1ามันหรือภาษใีดๆ จากสายการบิน  

 

 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ ***บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ >,))),))) บาท (ตามเงื%อนไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มรีาคาเดก็ *** พกัเดี%ยว 
>>->�, >u-�< ก.ค.  �� 

>-�, >�-�), ��-�: ส.ค. // �u ส.ค.-j ก.ย. �� 
<-u, >�->: ก.ย. �� 

>u,uuu.- <,u)).- 

�<-�u ก.ค., ;->j ส.ค., >:-��, >u-�< ก.ย. �� �),uuu.- <,u)).- 
 

** รายการนี1จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที%ยวจีน ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลยีวทอง  
เพื%อโปรโมทการท่องเที%ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �) – u) นาที ** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัwวภายในประเทศ (เครื%องบนิ รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที%เจ้าหน้าที%ก่อนทุกครั1ง หากไม่มีการสอบถาม
เจ้าหน้าที%บริษัทก่อนทาํการซื1อบตัรโดยสารภายในประเทศที%กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั1งสิ1น 

 



              

 

    

 

เนื%องจากเป็นราคาพิเศษ เมื%อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที%ยวตามรายการ ซึ%งอาจจะมีการ
เปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที%จะไม่ท่องเที%ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงิน
เพิ%ม >,�)) บาท ต่อวนัต่อท่าน เนื%องจากราคาทวัร์ เป็นราคาพเิศษซี%งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที%ยวจีนและร้านค้าต่างๆ 

 

อตัราค่าบริการนี1รวม 

- ค่าตัUวเครื�องบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั/นประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ1าหนักกระเป๋า ท่านละ �) กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี%นํ1าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ1าหนักที%เกนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนี1ไม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม E% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย D%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ > หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,650 บาท  
-ค่าทปิไกด์, ค่าทปิคนขบัรถ, หัวหน้าทวัร์ไทย >,�)) บาทตลอดการเดนิทาง 

เงื%อนไขการสารองที%นั%ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล >),))) พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย C> วนั  
 

@  เอกสารสําหรับยื%นวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั @ 

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ � หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายพื1นหลงัสีขาว  
3. วนัเดินทางกรุณานํารูปถ่ายติดตัวไปด้วยท่านละ > ใบ ขนาด � นิ1ว พื1นหลงัสีขาว ** 

@ @  เอกสารสําหรับยื%นวซ่ีาจีน @ @ 



              

 

    

 

เอกสารสําหรับผู้เดนิทางที%มอีายุเกนิ >; ปีขึ1นไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี o นิ/ว o ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับผู้เดนิทางที%อายุน้อยกว่า >; ปีมบิีดา-มารดาเดนิทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี o นิ/ว o ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีชื�อบิดา-มารดา มีเปลี�ยนชื�อ ใหแ้นบใบเปลี�ยนชื�อ  

สําหรับผู้เดนิทางที%เป็นเดก็อายุตํ%ากว่า >; ปี ไม่มบิีดา-มารดา เดนิทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี o นิ/ว o ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

สําหรับผู้เดนิทางที%เป็นเพศที% j  *** ต้องโชว์ตวัต่อสถานทูต*** 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี o นิ/ว o ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั q เดือน 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื%นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ%มเติมหรือเปลี%ยน
ระเบียบการยื%นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั1งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                             

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที%ต้องจ่ายเพิ%มให้สถานฑูตจีน เมื%อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ C,?>? บาท 
 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนี1คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 



              

 

    

 

4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
 

การยกเลกิ 
C.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการ 
การันตีค่ามดัจาํที�พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ/นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
s.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เกบ็ค่าบริการทั/งหมด 100% 
>.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง
หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั/งหมดเนื�องจากค่าตัUวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั/นๆ 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที%กาํหนด อาจมีการเปลี%ยนแปลงได้ขึ1นอยู่กบัอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธิV  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง C> ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ/นอยูก่บัดุลยพินิจของ
สายการบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิV ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั/นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั/งสิ/น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิV  
ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

 

บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ >,))),))) บาท (ตามเงื%อนไขกรมธรรม์) 
 


