
              

 

    

 

 

 

 

  

กาํหนดการเดนิทาง :            สงิหาคม 2562 
วนัแรกของการเดนิทาง    พบกนัที�สนามบนิเชยีงใหม ่- คนุหมงิ  

17.00 น. คณะพรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานเชยีงใหมอ่าคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

19.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเที�ยวบนิที� MU2564 China Eastern Airlines (MU) 

21.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที�ใหญท่ี�สดุในมณฑลยนูนาน  

          มปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ ครอบคลมุพืEนที�ถงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งู

เหนอืระดับนํEาทะเลประมาณ 2,000 เมตร คนุหมงิไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศที�เย็น

สบายตลอดทัEงปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป สิ�งที�มเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเที�ยวก็คอืธรรมชาตทิี�สวยงาม ของ

มณฑลยนูนานนั�นเอง  

เมื�อผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ที�พัก  

พักที� LONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�สองของการเดนิทาง   คนุหมงิ- สวนนํ&าตกคนุหมงิ- D.I.Y. ทาํขนมไสด้อกไม-้ ทงัเตี&ยน -ดนิแดงตงชวน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 

นําทา่นเที�ยว อทุยานนํ&าตกคนุหมงิ ที�สรา้งตั Eงแตปี่ ค.ศ.2013 ลงทนุ 1,100 ลา้นหยวน(ประมาณ 5,500 
ลา้นบาท) เพื�อนํานํEาแมนํ่Eาหนวิหลันเจยีงเขา้สูท่ะเลสาบเตยีนฉือ นํEาตกกวา้ง 400เมตรสงู12.5 เมตร  

 
จากนัEนเดนิทางสู ่ทังเตีEยน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 ชม. 



              

 

    

ระหวา่งทางแวะ D.I.Y. ทําขนมไสด้อกไม ้ใหท้า่นรว่มสนุกโดยการทําขนมเปี[ ยะไสด้อกไม ้
 ขนมขึEนชอืของเมอืงคนุหมงิ และสามารถนํากลับ เป็นขนมของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ย 
***หากวันเดนิทางตรงกบัชว่งรา้นปิดทําการ ทางทัวรจ์ะเปลี�ยนเป็นเที�ยวสวนผลไมต้ามฤดกูาลแทน*** 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
เที�ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เที�ยวชม แผน่ดนิสแีดงตงชวน  เป็นทวิเขาสลับซบัซอ้นและนาขั Eนบนัไดที�กวา้งสดุสายตา ผวิดนิของภเูขา

บรเิวณนีEมธีาตเุหล็ก และแรธ่าตอุื�นๆที�อดุมสมบรูณ์ เมื�อเจอออกซเิจนไดเ้กดิปฏกิริยิาออกซเิดชนักลายเป็นสี

แดง เมื�อกระทบกบัแสงแดดเป็นภาพที�งดงามมากๆ ตงชวนยังเป็นดนิแดนบรสิทุธิท̀ี�รูจั้กกนัในหมูนั่กถา่ยรปู

จนีและชาวตา่งชาตติา่งยกยอ่งใหเ้ป็นจดุที�มภีมูทัิศนส์วยงามที�สดุอกีแหง่ของประเทศจนี 

 
 
 
 
 
 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร 

พักที� WANG TONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 
วนัที�สามของการเดนิทาง ทงัเตี&ยน - ภเูขาหมิะเจี&ยวจื�อ+กระเชา้ –คนุหมงิ- เมอืงโบราณกวนตู ้

  เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบนิ 
จากนัEนนําทา่นออกเดนิทางสู ่ภเูขาหมิะเจี&ยวจื8อ คําวา่เจี&ยวจื�อในภาษาจนีหมายถงึเกีEยว เพราะรปูรา่งภเูขา
เหมอืนเกีEยวจนี  นําทา่นนั�งกระเชา้ขึEนสูด่า้นบนของภเูขา ที�ระดับความสงู4223เมตรเหนอืระดับนํEาทะเล 
ในชว่งฤดหูนาว ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน—มนีาคมจะมหีมิะปกคลมุทั Eงภเูขา และในชว่ง เดอืน เมษายน – 
พฤษภาคม ดอกไมน้านาชนดิเบง่บานตอ้นรับฤดใูบไมผ้ลทัิ�วทั Eงขนุเขา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

รถบสัใหญข่องคณะจะจอดที�ลานจอดของอทุยาน จากน ั&นจะตอ้งเปลี�ยนเป็นรถบสัเล็กของทางอทุยาน 

ซึ�งผูข้บัจะชํานาญเสน้ทางขึ&นเขานําทา่นขึ&นสูค่วามสงู 4,000 เมตร จากน ั&นนําทา่นขึ&นกระเชา้สูย่อดเขา (กระเชา้

ขึ&นลงทางเดยีวกนั) 

เที�ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศมุง่หนา้สู ่คนุหมงิ 
ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 
จากนัEนนําทา่นสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้
เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บการฟืEนฟใูหเ้ป็นแหลง่การคา้ 
แหลง่ซอ้ปปิEง เสืEอผา้ อาหารพืEนเมอืง ขนม และลาน
เอนกประสงคท์ี�ชาวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิ
เลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที�
สรา้งขึEนมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้
รา้นขายแบบจนีจากน ั&นแวะชมรา้นบวัหมิะสนิคา้ขึ&น
ชื�อเมอืงจนี 

คํ�า    รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร 
  พักที� LONGWAY  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง    วดัหยวนทง-ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกห่ยก-สนามบนิคนุหมงิ – เชยีงใหม ่
เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 

แลว้นําท่านนมัสการสิ�งศักดส์ทิธิ ̀ณ วดัหยวนทง เป็นวัดที�ใหญ่และเกา่แกท่ี�สดุแห่งหนึ�งของเมอืง 
คุนหมงิ เริ�มสรา้งมาตั Eงแต่สมัยอาณาจักรน่านเจา้ยุคราชวงศถั์งประมาณ 1,300 ปีกอ่น และเกดิความ
เสยีหายในสมัยราชวงศห์มงิ ต่อมาไดร้ับการบรูณะโดย อู๋ซานกุย้ ผูเ้ป็นคนพลกิประวัตศิาสตรจ์นีโดย
เปิดด่านใหแ้มนจูเขา้มาประเทศจนีตั Eงราชวงศช์งิขึEนมา ภายในวัดที�ศักดิส̀ทิธิแ̀ละมชีื�อเสยีงแห่งนีEเป็น
ศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาถงึ 3 นกิาย ไดแ้กน่กิายมหาญาณของพม่า นกิายหนิญาณของไทย และ
นกิายลามะของธเิบต   ภายในโบสถไ์ทยของวัดไดป้ระดษิฐาน พระพุทธชนิราชของไทย ซึ�งจําลอง
มาจากพระพุทธชนิราชพษิณุโลก โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรเีกรยีงศักดิ ̀ชมะนันท ์ไดอ้ัญเชญิมา  

 
 

 

 

 

 

เที�ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นสูย่า่นการคา้ถนนคนเดนิ  อสิระชอ้ป

ปิEงที�ถนนที�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืงคนุหมงิ ซึ�งมี

ซุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกห่ยก 

ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหมา่และปีEจ ีจนเป็นที�มา

ของชื�อถนนแหง่นีE โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกต

มอีายรุว่ม 400 ปี สรา้งขึEนในสมัยราชวงศห์มงิ 

ในถนนยา่นการคา้แหง่นีE เป็นแหลง่เสืEอผา้แบ

รนดเ์นมทัEงของจนีและตา่งประเทศ รวมทัEง เครื�องประดับ อญัมณีชั Eนเยี�ยม รา้นเครื�องดื�ม รา้นอาหารพืEนเมอืง 



              

 

    

และรา้นขายของที�ระลกึ ฯลฯ นอกจากนีEยังมสี ิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ อกีมากมายแหลง่ของฝากสนิคา้

มากมายที�ข ึEนชื�อของเมอืงคนุหมงิ  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นสูส่นามบนิคนุหมงิ 

17.10  น. เดนิทางสูเ่ชยีงใหมโ่ดย เที�ยวบนิที� MU2563China Eastern Airlines (MU) 

18.05 น.   ถงึเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ..พรอ้มความประทบัใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

อตัราคา่บรกิาร 2561 * ลกูคา้ผูใ้หญ ่30 ทา่นคอนเฟริJมออกเดนิทาง 

วนัที�เดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น 
*ราคา 30 ทา่นขึ&นไป* 

พกัเดี�ยว/บาท/หอ้ง 

9-12 สงิหาคม 62 14,900 1,900   
*ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาทเมื�อจองทวัร ์

*ยอดสว่นที�เหลอืจะตอ้งชําระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
*ราคานี&ไมส่ามารถเลอืกที�น ั�งบนเครื�องบนิไดเ้นื�องจากเป็นต ั8วกรุป๊ราคาพเิศษ 

*ราคานี&เป็นราคาโปรโมช ั�น ไมม่รีาคาเด็ก 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่แบบเดี�ยว ทา่นละ 1,000 บาท  

(สําหรบัลกูคา้ที�มทีะเบยีนบา้นอยูใ่นพื&นที� 12 จงัหวดัภาคเหนอืเทา่น ั&น 

กรณีลกูคา้ ที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นพื&นที� 12 จงัหวดัภาคเหนอื เก็บเพิ�ม ทา่นละ่ 950 บาท) 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 
อตัรานี&รวม 
- คา่โรงแรมที�พัก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการที�ระบ ุ 
- คา่อาหารและเครื�องดื�ม 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่ตัiวเครื�องบนิไป-กลับ ชั Eนประหยัด ตามรายการที�ระบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํEามัน 
- นํEาหนักสมัภาระตามที�สายการบนิกําหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครื�อง จํากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัEน ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อโปรโมทสนิคา้พื&นเมอืง ในนามของรฐับาล ตามรายการทวัรน์ ี&คอื บวัหมิะ, หมอน
ยางพารา,หยก,ผา้ไหม (ทางทวัรจ์ะจดัใหท้า่นลง 1 รา้น) ซึ�งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พราะมผีลกบั
ราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี&แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนลกูคา้ทกุทา่นเขา้
ชม ทา่นสะดวกซื&อหรอืไมท่ ั&งนี&ข ึ&นอยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ั&งส ิ&น แตห่ากทา่น
ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล หรอื ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเมื�อถงึรา้นรฐับาล ทางบรษิทัมคีวามจําเป็น
จะตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ&นจากทา่น..เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น  
 

- รายการนีE โตะ๊อาหารมืEอเที�ยง/คํ�า บงัคับนั�งเป็นโตะ๊ 10 ทา่น(เนื�องจากราคาทัวรค์ดิเป็นโตะ๊/10คน)  หากลกูคา้มคีวาม
ประสงคจ์ะแยกโตะ๊ตา่งหากแตจํ่านวนไมถ่งึ 10 ทา่น ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่สว่นตา่งที�นั�งที�ขาดไปเพิ�มดว้ยตัวทา่นเองอตัรานีEไม่
รวม 
-คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ที�จา่ย 3%  



              

 

    

- คา่นํEาหนักของกระเป๋าเดนิทางที�เกนิกวา่กําหนด 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี  
- คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถตลอดรายการ 120 หยวน/ ทา่น 

หมายเหต ุ
เนื�องจากราคานีEเป็นราคาโปรโมชั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั EงสิEน ถา้กรณียกเลกิ หรอื
เปลี�ยนแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการไมค่นืเงนิมัดจํา หรอื เงนิทั Eงหมด
ใหก้บัทา่น 
- เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั Eงหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั Eงหมด 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท̀ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีE เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
- บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม เตมิที�เกดิขึEนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้, การยกเลกิเที�ยวบนิกะทันหันจากสายการบนิ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั EงสิEนหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทัEงจาก
ไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
- หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั EงสิEน แตทั่ EงนีEทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก̀าร
จัดหานีEโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยว
เทา่นัEน 
- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั EงสิEน หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมืEอ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง
แลว้ 
- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั EงสิEน หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง 
- เนื�องจากตัiวเครื�องบนิเป็นตัiวราคาพเิศษ เมื�อออกตัiวไปแลว้ในกรณีที�ทา่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด
ก็ตาม ตัiวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวันหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัiวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุครั Eง  มฉิะนัEนทางบรษัิทฯจะ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั EงสิEน 
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