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พเิศษ ! แถมโชวจ์างอวีโ้หมว Impression of Lijiang 

 ชมเมอืงเกา่ตา้ลี ่ ชมเมอืงเกา่ลีเ่จยีง  ชมเมอืงเกา่จงเตีย้น 
จงเตีย้น น ัง่กระเชา้ขึน้ภเูขาซือ่คา (หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ) 

ลีเ่จยีง น ัง่กระเชา้ขึน้ภเูขาหมิะมงักรหยก (กอนโดลา่ กระเชา้ใหญ)่ 
ตา้หลี ่น ัง่กระเชา้ขึน้ภเูขาชางซาน (กอนโดลา่) 

 
 

                          

 
 

 

 
 
 

 
 

 
เดนิทาง      4 พ.ค. 9 ม.ิย. 9 ก.ค. 60 (33,999.-) 

   ** ไมแ่จกกระเป๋า  ** ไมม่รีาคาเด็ก 
 

เทีย่วครบ เทีย่วคุม้กวา่ 3 กระเชา้ 3 เมอืงเกา่ 

- คนุหมงิ  เมอืงเกา่กวนตู-้วดัหยวนทง-ต าหนกัทอง-ชอ้บป้ิง 
- ตา้หลี ่  หมูบ่า้นสีโ่จว-เมอืงเกา่-โรงถา่ย 8 เทพอสรูฯ-กระเชา้ชางซาน 
- ลีเ่จยีง  กระเชา้ใหญ ่ภเูขาหมิะมงักรหยก-เมอืงเกา่-หมูบ่า้นน า้หยก- 
  วดัยีเ่ฟิง-สระมงักรด า-โคง้แรกแยงซเีกยีง-หบุผาเสอืกระโจน 
- จงเตีย้น กระเชา้หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ-เมอืงเกา่จงเตีย้น 
 
 

ราคารวม คา่วซีา่กรุ๊ป 800 บาท / คา่ธรรมเนียมตั๋ว (คา่ประกนัภยัทางอากาศ+คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ+

ภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจนี * ผูเ้ดนิทางทราบวา่หากคา่ธรรมเนียมตั๋วมกีารปรับเพิม่ จะตอ้งช าระ
สว่นตา่งทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ โดยถอือัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็นส าคัญ) 
หมายเหต ุ 1. รายการอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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2. คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 110 หยวน และ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 80 หยวน และ

ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 80 หยวน  
3. ครบ 14 คน ออกเดนิทาง ไมม่หัีวหนา้ทวัร ์* ครบ 16 คน ออกเดนิทาง มหัีวหนา้ทวัรไ์ทยไปกับคณะ  
โปรดทราบ  
1. การประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงของจนี คอื บัวหมิะ+นวดเทา้ หยก ชา ผา้ไหม จ าเป็นตอ้งบรรจใุน
รายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้า่นแวะ

ชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  
2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรบัทราบวา่ ส าหรับทา่นใดทีแ่ยกไมต่ามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวัน โดย

ไมม่กีารตกลงเรือ่งการเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ที่
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นทนัทเีป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
3. สายการบนิอาจมกีารปรับ ยกเลกิเทีย่วบนิ หรอื เปลีย่นเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื

แจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และเผือ่วันและเวลาไว ้ เพราะทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปรับเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  
 

 

 
วันแรก  สุวรรณภูม-ิคุนหมิง-ต้าหลี่ 
08.00 น. พร้อมกนัที่สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย ** จอดรถส่งผูโ้ดยสารได้

ที่ประตู 3-4 
10.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612  
14.05 น. ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือระดบัน ้ าทะเล 6,200 ฟุต 
มีประชากร 33 ลา้นคน มีชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ มีทศันียภาพ
สวยงามอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมร้้อนหรือหนาว
จนเกินไป  
น าทุกท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง แลว้เดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองตา้หล่ี เมืองตา้หล่ีที่คนไทยทัว่ไปรู้จกั
ในช่ือ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนส าคญัของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนนอ้ยของจีน ตั้งอยู่
บนที่ราบสูงยนูนาน-กุย้โจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. 
เดินทางโดยรถโคช้ (5 ชัว่โมง)  

18.00 น. แวะรับประทานอาหารเยน็ ที่ภตัตาคารระหวา่งทาง 
21.00 น. ถึงตา้หล่ี น าท่านเขา้ที่พกั  

 พักที่ JINSHA PENINSULA SPA HOTEL หรือ N DEGREE HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 
 http://hotel.sites.travel/hotels/Jinsha-Peninsula-Spa-Hotel-Dali-China-Stars-4.html 

วันที่สอง  ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านส่ีโจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตีย้น-เมืองเก่า 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 ชมเมืองตา้หล่ี น าท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองตา้หล่ี เจดีย ์3 องค ์มีองคป์ระธาน 
16 ชั้นอยูต่รงกลาง มีช่ือเรียกวา่ “เชียนสวนิถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเม่ือสร้างอาณาจกัรตา้หล่ี เม่ือ
ประมาณ 1,000 ปี ที่ผา่นมา ถูกลมฝนกดักร่อนเผชิญแผน่ดินไหวหลายคร้ังแต่ก็มีการบูรณะเร่ือยมา  
พทุธศาสนาที่เมืองตา้หล่ีเจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมยัราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มิง  
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  น าชมหมู่บ้านส่ีโจว แวะชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชม
ประเพณีการชงชา 3 ถว้ย การด่ืมชาสามรสเดิมทีเป็นวธีิการตอ้นรับ
แขกที่มีเกียรติของเจา้ผูค้รองเมืองตา้หล่ีในสมยัโบราณ และ
แพร่หลายไปสู่ชุมชนจนทุกวนัน้ี "การด่ืมชา สามถว้ย สามรส" ซ่ึงก็
คือ "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คิด" "ชาขม" เป็นชายา่งจึงมีรส
ขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น ้ าผึ้ง-เน้ือวอลนทั จึงออกรสหวาน ส่วน 
"ชาขบคิด" ใส่เคร่ืองเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่
เพยีงแต่มีประวติัอนัยาวนานแต่ยงัแฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซ้ึงไวด้ว้ย ** ชมสินคา้พื้นเมือง เช่น ผา้บาติก หินอ่อน
แห่งเมืองตา้หล่ี ฯลฯ 
 แลว้เดินทางสู่เมืองจงเต้ียน ผา่นเขตล่ีเจียงเขา้สู่ที่ราบสูงเต๋อซ่ิง ระหวา่งทางน าท่านชมโค้งแรกแม่น ้าจินซา
เจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ไดเ้ล้ียวจากใตมุ่้งสู่ทิศเหนือโดยตีโคง้ 180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบั
แม่น ้ าอีกสายหน่ึงกลายเป็นแม่น ้ าแยงซีเกียงสายส าคญั  

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคารระหวา่งทาง 
 น าท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลปิ ป้ิงจอร์จ” ซ่ึงเป็นหุบเขาที่ลึกแห่งหน่ึงในโลก ชมทิวทศัน์
ของหุบเขา และกระแสน ้ าที่ไหลแรงของสายน ้าแยงซีเกียง พร้อมกบัชมววิภูเขาหิมะมงักรหยกในดา้นที่สูง
ที่สุด แลว้ตรงเขา้สู่เมืองจงเต้ียน ที่น่ีทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะไดเ้ห็นฝูงจามรีหรือววั
ขนยาวแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทิเบต และที่น่ีคอืเขต “จงเตีย้น“ ที่อยูใ่นความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเล เป็นจุดที่เจา้หนา้ที่จีนสนันิฐานวา่ คือเขตเมืองสวรรค ์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไวใ้นหนงัสือ 
“ขอบฟ้าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
 อิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าจงเตีย้น ชมถนนคนเดิน ลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ย ชมบา้นเรือนก่อสร้าง
แบบโบราณ เลือกซ้ือของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวก
คาวบอย แสห้างจามรี เคร่ืองประดบัดินเผา เคร่ืองเงิน และหิน
สีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต  
พกัที่ ZHAXIDELE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
Kangzhu Street, Zhongdian, Shangri-La,China 674499 
www.agoda.com/shangri-la-zhaxidele-hotel/hotel/shangri-la-cn.html 

วันที่สาม  กระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 เดินทางสู่ภูเขาซ่ือคา เพือ่โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นไปยงัหุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน “หลานเยีย่ซานกู่” The 
Valley of Blue Moon (ช้ีแจงวา่ไม่ใช่หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงินที่อยูท่ี่เตา้เฉิงนะคะ) ในฤดูหนาว เม่ือโดยสาร
กระเชา้ไปถึงยอดเขาสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตา
ภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไมป่้าสีม่วง สีชมพบูานสะพร่ังไปทัว่ทุ่ง ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางลงจากหุบเขา หมายเหตุ ผูเ้ดินทางยอมรับความเส่ียงและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ ซ่ือคา 
ปิดไม่ใหข้ึ้น ไม่วา่เน่ืองจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ดัจะพจิารณาจะจดัรายการอ่ืนใหแ้ทน ถา้จดัไม่ไดจ้ะคืนค่ากระเชา้

http://www.agoda.com/shangri-la-zhaxidele-
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ให ้แต่ถา้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางส่วนแลว้จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบัเมืองล่ีเจียง (3 ชัว่โมง) เมืองซ่ึงอยูใ่นระดบัความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ล่ีเจียงเป็นที่ตั้งถ่ินฐานของชนเผา่นาซีซ่ึงอพยพมาจากทเิบต เผา่นาซี
อยูใ่นสงัคมที่มีผูห้ญิงเป็นใหญ่   เลือกซ้ือใบชาผเูอ่อร์ สินคา้ขึ้นช่ือของยนูนาน 

ค ่า ถึงล่ีเจียง รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร (สุก้ีนอ้งแซลมอน) 
 อิสระเดินชมเมืองเก่าล่ีเจียง ทางเดินปูดว้ยหินอดัแน่น อาคารไมแ้บบจีน
โบราณ ล าธารที่ไหลผา่นเกือบทุกหลงัคาเรือน สะพานโคง้หินเก่าแก่ ตน้หลิว
ริมล าธารที่ก่ิงใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมา
บรรจบกนัที่ตลาดส่ีเหล่ียม “ซ่ือฟางเจีย” ศูนยก์ลางการคา้ขายซ้ือหาสินคา้ของ
ชาวเมืองและนกัเดินทาง ทั้งหมดน้ีท าใหล่ี้เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเม่ือปี ค.ศ. 
1997   
พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว www.agoda.com/adange-hotel/hotel/lijiang-cn.html 
1317 Xianggeli Ave, Gucheng, Lijiang, Yunnan, 674100 โทรศพัท:์+86 888 516 6666 

วันที่ส่ีลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวีโ้หมว-หมู่บ้านน ้าหยก-วัดยี่เฟิง 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

ยามเชา้ชมล่ีเจียง เมืองเก่าดายนัที่มีประวติัมากวา่ 800 ปี ยงัคงรักษาความงามในอดีตไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี แลว้  
น าท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เล่ืองล่ือวา่เป็นสุดยอด
ความงามแห่งชายแดนตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ภูเขาหิมะมงักรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดย 
ยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญา้จะเตม็ไปดว้ย
ทิวสนเป็นแนวเขียวขจี  นัง่กระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเชา้แบบปิดกนัลม-ความจุ 6 ที่นัง่) ขึ้นชมววิ
สวยของหิมะมงักรหยก ผา่นชมววิชมป่าสนดึกด าบรรพแ์ละววิธรรมชาติที่สวยงาม กระเชา้ถึงยอดเขาที่ความ
สูงกวา่ 4,500 เมตร น าชมธารน ้ าแขง็ ต่ืนตาต่ืนใจกบัหมู่เมฆที่บดบงัเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องดว้ย
แสงอาทิตยเ์ป็นทางดุจแดนสวรรค ์ 
หมายเหตุ ผูเ้ดินทางยอมรับความเส่ียงและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะมงักรหยกดา้น
ความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้ึ้นไม่วา่เน่ืองจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ดัจะจดัใหท้่านขึ้นกระเชา้ภูเขาหิมะมงักรหยก
ดา้นทุ่งหญา้เหวนิซานผงิแทน แต่ถา้ปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผูจ้ดัพจิารณาจะจดัรายการอ่ืนให ้ ถา้จดัไม่ไดจ้ะคืนคา่
กระเชา้ให ้แต่ถา้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางส่วนแลว้จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 
 ลงจากเขาหิมะมงักรหยก น าท่านเขา้สู่เวทีการแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ ที่ไดถู้กสร้างขึ้นเพือ่ใหท้่านไดช้ม
การแสดง 1 ชัว่โมง อนัแสนประทบัใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผูก้  ากบัช่ือดงั “จางอวี้โหมว” 
นกัแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนนอ้ย 10 เผา่ พสูิจน์วา่วนัน้ีชาวนากบัดาราก็เป็นคนเดียวกนัได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชมยีสุ่่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน ้าหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เก่ียวสือหลวั บรรพบุรุษของชาวนาซี ชม
หมู่บา้นตงปาในหมู่บา้นน ้ าหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวติความเป็นอยูข่องเผา่นาซี สมัผสัวฒันธรรมนาซี น าชม
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บ่อน ้ าพศุกัด์ิสิทธ์ิของเผา่นาซี ซ่ึงไหลมาจากภูเขาหิมะมงักรหยก ในบ่อน ้ าพยุงัเล้ียงปลาหงจูนหลายพนัตวั ซ่ึง
เป็นปลาหายากราคาสูง  จากนั้นชมวัดยี่เฟิง วดัในพทุธศาสนานิกายลามะ  แลว้น าท่านไปชมภาพวาด
ไป๋ซา ภาพวาดทางศาสนาทีมี่ลายเสน้นุ่มนวล สีสนัสดใส มีการเลือกใชสี้ด า สีเงิน สีเขียวเขม้ สีทอง สีแดง ใน
การวาด มีประวติัเร่ิมมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ต่อเน่ืองมาถึงราชวงศชิ์ง ราว 600 ปี ศิลปะภาพวาดไป๋ซา
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงศาสนาและวฒันธรรมต่างสาขาในยดุนั้นที่ผูค้นมีความเช่ือถือปฏิบติั อนัไดแ้ก่ พทุธ ลามะ 
เต๋า นาซี ตงปา ฯลฯ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว www.agoda.com/adange-hotel/hotel/lijiang-cn.html 
1317 Xianggeli Ave, Gucheng, Lijiang, Yunnan, 674100 โทรศพัท:์+86 888 516 6666 

วันที่ห้า  ลี่เจียง-สระมังกรด า-ต้าหลี่-เมืองเก่า 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 ถึงล่ีเจียงน าชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรด า ที่
มีทะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมสี้เขียวขจี ชม “เก๋งหน่ึงเหรียญ” 
เก๋งเล็กๆกลางสระน ้ าที่สร้างขึ้นในสมยักลางราชวงศชิ์ง ชม 
“สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่สะพานเขม็ขดัหยก หรือ 
สะพานแห่งความคิดถึง สะพานน้ีจะแบ่งสระมงักรด าออกเป็นสอง
ส่วน ขา้งสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ช่ือ “ศาลาจันทรา” 

ส่วนประกอบทั้งหมดน้ี ถา้อากาศอ านวย น ้ าน่ิง ทอ้งฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมงักรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยูด่า้นหลงั 
จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระน ้า ถือวา่เป็นภาพที่สวยที่สุดในล่ีเจียง และภาพน้ียงัเป็นสญัลกัษณ์ของการ
ท่องเที่ยวเมืองล่ีเจียงอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร แลว้เดินทางกลบัเมืองตา้หล่ี (3 ชัว่โมง)  
  เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตา้หล่ีทีไ่ดรั้บการอนุรักษ ์ มีเน้ือที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตวัเมืองเก่าตดั

กนัเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูดว้ยอิฐเขียว บา้นเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มี
หลงัคาสีเทาเขม้ มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินคา้พื้นเมือง เช่น ผา้บาติก หินอ่อนแห่ง
เมืองตา้หล่ี ฯลฯ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 พักที่ JINSHA PENINSULA SPA HOTEL หรือ N DEGREE HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 
 http://hotel.sites.travel/hotels/Jinsha-Peninsula-Spa-Hotel-Dali-China-Stars-4.html 

วันที่หก โรงถ่าย 8 เทพอสูร-ภูเขาชางซาน-คุนหมิง 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 เดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์เร่ือง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า นิยายดงัจากบท 
ประพนัธอ์นัลือลัน่ของกิมยง้ โรงถ่ายภาพยนตแ์ห่งน้ีถือเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของตา้ล่ี ที่มีช่ือเสียงไม่แพท้ี่อ่ืนๆ 
พร้อมชมโชว ์ 5 ชุด โชวชุ์ดแรก โชวเ์ปิดประตูเมือง  ชุดที่ 2  
โชวโ์ยนลูกบอล  ชุดที่ 3 โชวไ์มต่้อเทา้  ชุดที่ 4 กายกรรม  ชุดที่ 
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5  ชมตอนอวสานของเร่ืองแปดเทพอสูรมงักรฟ้า (โชวท์ี่ระบุอาจมีปรับหรือยกเลิกเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บั เวลา
ที่อ  านวย และการจดัการของสถานที่ท่องเที่ยว) 
 น าท่านขึ้นกระเชา้ตวัใหม่ล่าสุดของยนูนาน “กอนโดล่า-ชางซาน” ขึ้นชมทิวทศัน์ของเทือกเขาชางซาน
และเมืองตา้หล่ีในมุมสูง เทือกเขาชางซาน 苍山 (CANGSHAN) เป็นเทือกเขาสูงใหญ่แห่งเมืองตา้หล่ี มี 18 
ยอด แต่ละยอดมีความสูงเกิน 3,500 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลขึ้นไป มียอดมา้มงักร (หม่าหลงฟง) เป็นยอดสูงสุด 
(4,122 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล) กระเชา้กอนโดล่าตวัใหม่น้ีสร้างเสร็จเม่ือ 31 ต.ค. พ.ศ. 2554 หมายเหตุ ผู ้
เดินทางยอมรับความเส่ียงและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดล่าภูเขาชางซาน” ปิดไม่ใหข้ึ้นไม่วา่เน่ืองจากเหตุ
ใดก็ตาม ผูจ้ดัจะจดัรายการอ่ืนให ้ ถา้จดัแทนไม่ไดจ้ะคืนค่ากระเชา้ให ้ (90 หยวน) แต่ถา้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ป
บางส่วนแลว้จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร 
เดินทางกลบัสู่นครคุนหมิงโดยทางด่วน (5 ชัว่โมง)  แวะเลือกซ้ือหยก “ผซิีว” ลูกมงักรตวัที่เกา้ เคร่ืองราง
น าโชค คา้ขายรุ่งเรือง   

20.00 น. ถึงคุนหมิง รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
  พักที่ LANGWAI HOTEL (LONGWAY HOTEL) หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

299 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming. Tel: 86-871-7123333 
www.chinatraveldepot.com/Photos_Hotels_H301329-Lang-Wei-Hotel-Kunming-Kunming 
 
 
 
 
 

 
วันที่เจ็ด  คุนหมิง-บัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู้-ร้านผ้าไหม-ต าหนักทอง 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
  น าท่านชมต าหนกัทอง ต าหนกัโบราณล ้าค่า ของนายพลอู๋ซานกุย้ แห่งราชวงศห์มิง นายทหารผูพ้ลิก

แผน่ดินฮัน่เป็นแมนจู สร้างดว้ยทองค าสมัฤทธ์ิทั้งหลงัในสมยัราชวงศชิ์ง โดยออกแบบจากพระราชวงัหลวง
กรุงปักก่ิง ภายในมีหอระฆงัโบราณ และพพิธิภณัฑเ์คร่ืองใช ้และอาวธุโบราณที่เคยใชจ้ริงในประวติัศาสตร์ 
 แวะร้านนวดฝ่าเทา้ เลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนทีมี่ช่ือเสียงรวมถึง “บวัหิมะ” ยาทาแกน้ ้ าร้อนลวกที่ท่านรู้จกัดี 

12.00 น.          รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ INTER BUFFET ที่ช้ัน 22 KUNMING HOTEL 
 น าชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากตวัเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ย 5 ภูเขา 6 วดั 7 หอ 8 ศาลเจา้บรรพบุรุษ น าท่านไปถ่ายรูปกบัเจดีย์โบราณ มีความสูง 
14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เม่ือปี ค.ศ. 1987 สร้างจากขา้วเหนียวและดินแดงและตดัเป็นกอ้นๆ
น ามาก่อสร้างเป็นเจดีย ์ มีน ้ าหนกัรวม 1,350 ตนั บริเวณฐานเจดียเ์จาะเป็นช่องส่ีทิศทาง ความกวา้งขนาดรถมา้
วิง่ผา่นไดโ้ดยรอบเจดียเ์ป็นถนนโบราณและมีร้านคา้ที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า  
 แวะเลือกซ้ือผา้ไหม สินคา้ OTOP ของจีน 
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ 银海酒楼菜单 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พักที่ LANGWAI HOTEL (LONGWAY HOTEL) หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
299 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming. Tel: 86-871-7123333 
www.chinatraveldepot.com/Photos_Hotels_H301329-Lang-Wei-Hotel-Kunming-Kunming 

วันที่แปด  คุนหมิง-วัดหยวนทง-สุวรรณภูม ิ
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 น าท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วดัที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองคุนหมิง มีประวคัิยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
น าท่านนมสัการพระพทุธชินราชที่จ  าลองมาจากเมืองไทย  

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร ** ชวนชิมสุกีเ้ห็ด น ้าซุปไก่ด า ที่ขึน้ช่ือของคุนหมิง 
15.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613 
16.35 น. ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

****************************** 

คา่บรกิาร  พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 6,500 บาท ** ไมม่รีาคาเด็ก ** ไมแ่จกกระเป๋า 

อตัรานีร้วม คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) /คา่ทีพ่ัก / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุในรายการ / คา่บัตรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. / ชดุภาษีตัว๋ (คา่ภาษี
สนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิYR, คา่ธรรมเนียมประกนัภยัทางอากาศ YQ) / คา่วซีา่จนี 

(กรุ๊ป 800 บาท) 
 

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ 80 
หยวน, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 110 หยวน และคา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย 80 หยวน / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออก
นอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

 
หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุ

ในโปรแกรมไดท้นั อันเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ ทางบรษัิทฯ 
จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้ ถา้จัดหาไม่ไดแ้ละมคีา่บัตรผ่านประต ู กจ็ะคนืคา่บัตรตามทีบ่รษัิททวัรต์อ้งจ่ายจรงิ 
แตถ่า้ไม่มคีา่บัตรผา่นประตใูดๆก็จะไม่คนืคา่บรกิาร / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอ

หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัร ์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุัตเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 16 
ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารข ึน้ลงของเงนิตรา

ตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 15 วัน 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-คนืหรอืหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นส าหรับกรุ๊ปทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสาย

การบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มัดจ าทีพ่ัก ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจ

三文鱼刺身 แซลมอนชาชิมิ 椒盐基围虾 กุ้ งอบเกลอื 卤水拼盘 พะโล้จานรวม 叉烧拼排骨 รวม
มิตรหมแูดงซี่โครงหม ู 明炭烤鸭 เป็ดยา่งยนูนาน 明火例汤 ซุปไฟแก่ประจ าวนั 豉椒炒鲜尤
ปลาหมึกผดัพริกหอม 蒜蓉粉丝蒸红口螺 หอยปากแดงนึง่วุ้นเส้นใสก่ระเทียม 清蒸桂花鱼  
ปลากุ้ยฮวานึง่ซอิีว้ 酸辣炒指甲贝 หอยเลบ็มือนางผดัซอสเปรีย้ว  松仁炒玉米 เม็ดสนผดัข้าวโพด 

云南小炒肉 หมรูมควนัผดัต้นหอม 干锅茶树菇 หม้อไฟเห็ดต้นชา 素炒时蔬 ผดัผกัตามฤดกูาล 

蒸馒头 หมัน่โถว 泰香米饭 ข้าวสวย 水果拼盘 ผลไม้ 大瓶可乐1瓶 โค้ก 1 啤酒 1 瓶 เบียร์ 1 ** 
เมนอูาหารอาจมีการเปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามฤดกูาล 
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ขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป-เก็บคา่ใชจ้่าย 15,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน-เก็บ
คา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 
ความรบัผดิชอบ  
บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  
 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฏหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
สรุปแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY  

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึน้ไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทุนประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนื่องจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลือ่นยา้ย เพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับ

ประเทศ (เนือ่งจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื่องมาจากอบุัตเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไส ้

เลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การ

แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ 
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความรบัผดิชอบสูงสุด ตอ่อบุัตเิหต ุ/ กรุป๊ - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิ สีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนื่องจากประสบอบุัตเิหต ุ

ในระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มลูทีร่ะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั แตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจ

และผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ คณุสมชาย ประ
ทมุสวุรรณ ทีโ่ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 
* แผนการประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ

ประสงคข์องบรษัิทหลกัทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกันภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกนัไว ้ เชน่ ตอ้งการเพิม่ความ

คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกันเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ทา่น
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระคา่เบีย้ประกันเพิม่เองไดโ้ดยตดิตอ่ที ่ คณุสมชาย 

ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซือ้
กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจั้กและพอใจ 
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ทา่นทีถ่อืบตัร APEX 
- ทา่นทีถ่อืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่วีี

ซา่ กับองคก์รฯ ทีอ่อกบัตรนีใ้หก้ับทา่น เพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออก
ประเทศของผูถ้อืเอกสารนี ้

- ทา่นทีถ่อืบัตร APEX จะตอ้งระมดัระวังรกัษาบัตรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 
1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจรงิ 
2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บัตร) 

ตัวจรงิ 
3. หากบัตรสญูหาย ทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กับคณะทัวร ์ และอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 

อาทติย ์ 
4. หากบัตรสญูหาย ทา่นตอ้งจา่ยคา่ทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ คา่ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะทีท่า่นอยู่

ตอ่ เพือ่ท าเรือ่งการออกบัตรใหม ่หรอืขอท าวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง  
5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หัวหนา้ทัวร ์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไมร่ับ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่ก็บรักษาแทน ดังนัน้หากทา่นฝากบัตร APEX และ/หรอืสง่บัตร 

ตดิมากับเอกสาร หากมกีารสญูหายทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

 


