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พิเศษ ! แถมโชว์จางอวีโ้ หมว Impression of Lijiang
้ น
 ชมเมืองเก่าต้าลี่  ชมเมืองเก่าลีเ่ จียง  ชมเมืองเก่าจงเตีย
ื่ คา (หุบเขาพระจ ันทร์สน
ี า้ เงิน)
้ น นง่ ั กระเชา้ ขึน
้ ภูเขาซอ
จงเตีย
้ ภูเขาหิมะม ังกรหยก (กอนโดล่า กระเชา้ ใหญ่)
ลีเ่ จียง นง่ ั กระเชา้ ขึน
้ ภูเขาชางซาน (กอนโดล่า)
ต้าหลี่ นง่ ั กระเชา้ ขึน

เดินทาง

4 พ.ค. 9 มิ.ย. 9 ก.ค. 60 (33,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มรี าคาเด็ก

เทีย
่ วครบ เทีย
่ วคุม
้ กว่า 3 กระเชา้ 3 เมืองเก่า
- คุนหมิง
- ต้าหลี่
- ลีเ่ จียง
้ น
- จงเตีย

้ บปิ้ ง
เมืองเก่ากวนตู-้ ว ัดหยวนทง-ตาหน ักทอง-ชอ
หมูบ
่ า้ นสโี่ จว-เมืองเก่า-โรงถ่าย 8 เทพอสูรฯ-กระเชา้ ชางซาน
กระเชา้ ใหญ่ ภูเขาหิมะม ังกรหยก-เมืองเก่า-หมูบ
่ า้ นนา้ หยกื กระโจน
ว ัดยีเ่ ฟิ ง-สระม ังกรดา-โค้งแรกแยงซเี กียง-หุบผาเสอ
ี า้ เงิน-เมืองเก่าจงเตีย
้ น
กระเชา้ หุบเขาพระจ ันทร์สน

ื้ เพลิง+
ราคารวม ค่าวีซา่ กรุ๊ป 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชอ
ภาษี สนามบินไทย+ภาษี สนามบินจีน * ผู ้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิม
่ จะต ้องชาระ
่
สวนต่างทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตามจริง โดยถืออัตรา ณ.วันออกตั๋วเป็ นสาคัญ)
หมายเหตุ 1. รายการอาจมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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2. ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ 110 หยวน และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท ้องถิน
่ 80 หยวน และ
ทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย 80 หยวน
3. ครบ 14 คน ออกเดินทาง ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ * ครบ 16 คน ออกเดินทาง มีหัวหน ้าทัวร์ไทยไปกับคณะ
โปรดทราบ
ั พันธ์สน
ิ ค ้าพืน
1. การประชาสม
้ เมืองของจีน คือ บัวหิมะ+นวดเท ้า หยก ชา ผ ้าไหม จาเป็ นต ้องบรรจุใน
รายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให ้กับนั กท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร ้านจาเป็ นต ้องให ้ท่านแวะ
้
ื
้
ื
ชม ซอหรือไม่ซอขึน
้ อยูก
่ ับความพอใจของลูกค ้าเป็ นหลัก
2. ให ้ถือว่าลูกค ้าทุกท่านรับทราบว่า สาหรับท่านใดทีแ
่ ยกไม่ตามคณะในบางสถานทีห
่ รือในบางวัน โดย
ไม่มก
ี ารตกลงเรือ
่ งการเก็บค่าใชจ่้ ายทีเ่ หมาะสมล่วงหน ้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให ้เจ ้าหน ้าที่
เรียกเก็บค่าใชจ่้ ายทีเ่ กิดขึน
้ จากท่านทันทีเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
3. สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเทีย
่ วบิน หรือ เปลีย
่ นเวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หรือ
ั
้
ิ
แจ ้งให ้ทราบในเวลากระชนชด ท่านใดทีต
่ ้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ
่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นทุกครัง้ และเผือ
่ วันและเวลาไว ้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความ
ี หายทีเ่ กิดขึน
เสย
้ จากการปรับเปลีย
่ นหรือยกเลิกเทีย
่ วบิน

วันแรก
08.00 น.
10.55 น.
14.05 น.

18.00 น.
21.00 น.

วันที่สอง
06.00 น.

สุ วรรณภูม-ิ คุนหมิง-ต้ าหลี่
พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย ** จอดรถส่งผูโ้ ดยสารได้
ที่ประตู 3-4
เหิรฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่ ู งเหนือระดับน้ าทะเล 6,200 ฟุต
มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทศั นียภาพ
สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้รอ้ นหรื อหนาว
จนเกินไป
นาทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทัว่ ไปรู ้จกั
ในชื่อ "หนองแส" หรื อ "ตาลีฟู" เป็ นแหล่งชุมชนสาคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่
บนที่ราบสูงยูนนาน-กุย้ โจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ าทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม.
เดินทางโดยรถโค้ช (5 ชัว่ โมง)
แวะรับประทานอาหารเย็น ที่ภตั ตาคารระหว่างทาง
ถึงต้าหลี่ นาท่านเข้าที่พกั
พักที่ JINSHA PENINSULA SPA HOTEL หรื อ N DEGREE HOTEL หรื อ เทียบเท่า 4 ดาว
http://hotel.sites.travel/hotels/Jinsha-Peninsula-Spa-Hotel-Dali-China-Stars-4.html
ผ่ านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่ โจว-โค้งแรกแยงซีเกียง-ช่ องแคบเสื อกระโจน-จงเตีย้ น-เมืองเก่า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ชมเมืองต้าหลี่ นาท่านผ่ านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย ์ 3 องค์ มีองค์ประธาน
16 ชั้นอยูต่ รงกลาง มีชื่อเรี ยกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อ
ประมาณ 1,000 ปี ที่ผา่ นมา ถูกลมฝนกัดกร่ อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่ อยมา
พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริ ญเติบโต และรุ่ งเรื องสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
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13.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม
06.00 น.

 นาชมหมู่บ้านสี่ โจว แวะชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชม
ประเพณี การชงชา 3 ถ้วย การดื่มชาสามรสเดิมทีเป็ นวิธีการต้อนรับ
แขกที่มีเกียรติของเจ้าผูค้ รองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณ
และ
แพร่ หลายไปสู่ชุมชนจนทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็
คือ "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คิด" "ชาขม" เป็ นชาย่างจึงมีรส
ขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ าผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน
"ชาขบคิด" ใส่เครื่ องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่
เพียงแต่มีประวัติอนั ยาวนานแต่ยงั แฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ดว้ ย ** ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อน
แห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ
 แล้วเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ผ่านเขตลี่เจียงเข้าสู่ที่ราบสูงเต๋ อซิ่ง ระหว่างทางนาท่านชมโค้งแรกแม่ น้าจินซา
เจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้เลี้ยวจากใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับ
แม่น้ าอีกสายหนึ่งกลายเป็ นแม่น้ าแยงซีเกียงสายสาคัญ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคารระหว่างทาง
 นาท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ ลปิ ปิ้ งจอร์ จ” ซึ่งเป็ นหุบเขาที่ลึกแห่งหนึ่งในโลก ชมทิวทัศน์
ของหุบเขา และกระแสน้ าที่ไหลแรงของสายน้ าแยงซีเกียง พร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูง
ที่สุด แล้วตรงเข้าสู่ เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ทอ้ งทุ่งกว้างแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้เห็นฝูงจามรี หรื อวัว
ขนยาวแทะเล็มหญ้าอยูข่ า้ งบ้านของชาวทิเบต และที่นี่คอื เขต “จงเตีย้ น“ ที่อยูใ่ นความสูง 3,350 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล เป็ นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรื อ แชงการีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ
“ขอบฟ้ าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 อิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่ าจงเตีย้ น ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรื อนก่อสร้าง
แบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวก
คาวบอย แส้หางจามรี เครื่ องประดับดินเผา เครื่ องเงิน และหิน
สีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
พักที่ ZHAXIDELE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
Kangzhu Street, Zhongdian, Shangri-La,China 674499
www.agoda.com/shangri-la-zhaxidele-hotel/hotel/shangri-la-cn.html
กระเช้ าหุบเขาพระจันทร์ สีน้าเงิน-ลี่เจียงเมืองเก่า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ภูเขาซื่อคา เพือ่ โดยสารกระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นไปยังหุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน “หลานเยีย่ ซานกู่” The
Valley of Blue Moon (ชี้แจงว่าไม่ใช่หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงินที่อยูท่ ี่เต้าเฉิ งนะคะ) ในฤดูหนาว เมื่อโดยสาร
กระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา
ภายใต้ทอ้ งฟ้ าสีคราม งดงามดัง่ ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าสีม่วง สีชมพูบานสะพรั่งไปทัว่ ทุ่ง ได้เวลา
สมควรนาท่านเดินทางลงจากหุบเขา หมายเหตุ ผูเ้ ดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณี กระเช้า ซื่อคา
ปิ ดไม่ให้ข้ นึ ไม่วา่ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ ดั จะพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้แทน ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้า
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ให้ แต่ถา้ บัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางกลับเมืองลี่เจียง (3 ชัว่ โมง) เมืองซึ่งอยูใ่ นระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซ่ ึงอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซี
อยูใ่ นสังคมที่มีผหู ้ ญิงเป็ นใหญ่  เลือกซื้อใบชาผูเอ่อร์ สินค้าขึ้นชื่อของยูนนาน
ค่า
ถึงลี่เจียง รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (สุก้ ีนอ้ งแซลมอน)
 อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูดว้ ยหิ นอัดแน่น อาคารไม้แบบจีน
โบราณ ลาธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรื อน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิว
ริ มลาธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมา
บรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของ
ชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทาให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ.
1997
พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว www.agoda.com/adange-hotel/hotel/lijiang-cn.html
1317 Xianggeli Ave, Gucheng, Lijiang, Yunnan, 674100 โทรศัพท์:+86 888 516 6666
วันที่สี่ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่ า)-โชว์ จางอวีโ้ หมว-หมู่บ้านน้าหยก-วัดยี่เฟิ ง
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็ นอย่างดี แล้ว 
นาท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็ นสุดยอด
ความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดย
ยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วย
ทิวสนเป็ นแนวเขียวขจี  นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิ ดกันลม-ความจุ 6 ที่นงั่ ) ขึ้นชมวิว
สวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่ าสนดึกดาบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความ
สูงกว่า 4,500 เมตร นาชมธารน้ าแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็ นระยะ ๆ สาดส่องด้วย
แสงอาทิตย์เป็ นทางดุจแดนสวรรค์
หมายเหตุ ผูเ้ ดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณี กระเช้า “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้าน
ความสูง 4,000 เมตร ปิ ดไม่ให้ข้ นึ ไม่วา่ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ ดั จะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้าภูเขาหิ มะมังกรหยก
ด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถา้ ปิ ดทั้ง 2 แห่ง ทางผูจ้ ดั พิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่า
กระเช้าให้ แต่ถา้ บัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ
 ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นาท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพือ่ ให้ท่านได้ชม
การแสดง 1 ชัว่ โมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผูก้ ากับชื่อดัง “จางอวี้โหมว”
นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์วา่ วันนี้ชาวนากับดาราก็เป็ นคนเดียวกันได้
13.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
 นาท่านไปชมยีส่ ่ ุ ยจ๋ าย หรื อ หมู่บ้านน้าหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชม
หมู่บา้ นตงปาในหมู่บา้ นน้ าหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นาชม
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19.00 น.

วันที่ห้า
06.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

วันที่หก
07.00 น.

บ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ าพุยงั เลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่ง
เป็ นปลาหายากราคาสูง  จากนั้นชมวัดยี่เฟิ ง วัดในพุทธศาสนานิกายลามะ  แล้วนาท่านไปชมภาพวาด
ไป๋ ซา ภาพวาดทางศาสนาทีม่ ีลายเส้นนุ่มนวล สีสนั สดใส มีการเลือกใช้สีดา สีเงิน สีเขียวเข้ม สี ทอง สีแดง ใน
การวาด มีประวัติเริ่ มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ต่อเนื่องมาถึงราชวงศ์ชิง ราว 600 ปี ศิลปะภาพวาดไป๋ ซา
สะท้อนให้เห็นถึงศาสนาและวัฒนธรรมต่างสาขาในยุดนั้นที่ผคู ้ นมีความเชื่อถือปฏิบตั ิ อันได้แก่ พุทธ ลามะ
เต๋ า นาซี ตงปา ฯลฯ
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (อาหารไทย)
พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว www.agoda.com/adange-hotel/hotel/lijiang-cn.html
1317 Xianggeli Ave, Gucheng, Lijiang, Yunnan, 674100 โทรศัพท์:+86 888 516 6666
ลี่เจียง-สระมังกรดา-ต้ าหลี่-เมืองเก่ า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ถึงลี่เจียงนาชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดา ที่
มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋ งหนึ่งเหรียญ”
เก๋ งเล็กๆกลางสระน้ าที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง
ชม
“สะพาน 5 โค้ง” ที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรื อ
สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดาออกเป็ นสอง
ส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา”
ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอานวย น้ านิ่ง ท้องฟ้ าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยูด่ า้ นหลัง
จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ า ถือว่าเป็ นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร แล้วเดินทางกลับเมืองต้าหลี่ (3 ชัว่ โมง)
 เดินเล่นชมเขตเมืองเก่ าต้าหลี่ทไี่ ด้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัด
กันเป็ นตารางหมากรุ ก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูดว้ ยอิฐเขียว บ้านเรื อนสร้างจากหินไข่ห่าน มี
หลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรี ยบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพืน้ เมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่ง
เมืองต้าหลี่ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ JINSHA PENINSULA SPA HOTEL หรื อ N DEGREE HOTEL หรื อ เทียบเท่า 4 ดาว
http://hotel.sites.travel/hotels/Jinsha-Peninsula-Spa-Hotel-Dali-China-Stars-4.html
โรงถ่ าย 8 เทพอสู ร-ภูเขาชางซาน-คุนหมิง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ โรงถ่ ายภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นทีถ่ ่ ายทาภาพยนตร์ เรื่อง 8 เทพอสู รมังกรฟ้า นิยายดังจากบท
ประพันธ์อนั ลือลัน่ ของกิมย้ง โรงถ่ายภาพยนต์แห่งนี้ถือเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่
ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ
พร้อมชมโชว์ 5 ชุด โชว์ชุดแรก โชว์เปิ ดประตูเมือง ชุดที่ 2
โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4 กายกรรม ชุดที่

6

12.00 น.

20.00 น.

วันที่เจ็ด
06.00 น.

12.00 น.

5 ชมตอนอวสานของเรื่ องแปดเทพอสูรมังกรฟ้ า (โชว์ที่ระบุอาจมีปรับหรื อยกเลิกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั เวลา
ที่อานวย และการจัดการของสถานที่ท่องเที่ยว)
 นาท่านขึ้นกระเช้าตัวใหม่ล่าสุดของยูนนาน “กอนโดล่า-ชางซาน” ขึ้นชมทิวทัศน์ของเทือกเขาชางซาน
และเมืองต้าหลี่ในมุมสูง เทือกเขาชางซาน 苍山 (CANGSHAN) เป็ นเทือกเขาสูงใหญ่แห่งเมืองต้าหลี่ มี 18
ยอด แต่ละยอดมีความสูงเกิน 3,500 เมตรจากระดับน้ าทะเลขึ้นไป มียอดม้ามังกร (หม่าหลงฟง) เป็ นยอดสูงสุด
(4,122 เมตรจากระดับน้ าทะเล) กระเช้ากอนโดล่าตัวใหม่น้ ีสร้างเสร็จเมื่อ 31 ต.ค. พ.ศ. 2554 หมายเหตุ ผู ้
เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณี กระเช้า “กอนโดล่าภูเขาชางซาน” ปิ ดไม่ให้ข้ นึ ไม่วา่ เนื่องจากเหตุ
ใดก็ตาม ผูจ้ ดั จะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดแทนไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ (90 หยวน) แต่ถา้ บัตรกระเช้าได้ใช้ไป
บางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
เดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยทางด่วน (5 ชัว่ โมง)  แวะเลือกซื้อหยก “ผีซิว” ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่ องราง
นาโชค ค้าขายรุ่ งเรื อง
ถึงคุนหมิง รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ LANGWAI HOTEL (LONGWAY HOTEL) หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
299 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming. Tel: 86-871-7123333
www.chinatraveldepot.com/Photos_Hotels_H301329-Lang-Wei-Hotel-Kunming-Kunming

คุนหมิง-บัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู้-ร้ านผ้ าไหม-ตาหนักทอง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นาท่านชมตาหนักทอง ตาหนักโบราณล้ าค่า ของนายพลอู๋ซานกุย้ แห่งราชวงศ์หมิง นายทหารผูพ้ ลิก
แผ่นดินฮัน่ เป็ นแมนจู สร้างด้วยทองคาสัมฤทธิ์ท้งั หลังในสมัยราชวงศ์ชิง โดยออกแบบจากพระราชวังหลวง
กรุ งปั กกิ่ง ภายในมีหอระฆังโบราณ และพิพธิ ภัณฑ์เครื่ องใช้ และอาวุธโบราณที่เคยใช้จริ งในประวัติศาสตร์
 แวะร้านนวดฝ่ าเท้า เลือกซื้อยาสมุนไพรจีนทีม่ ีชื่อเสียงรวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ าร้อนลวกที่ท่านรู ้จกั ดี
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ** เมนูพิเศษ INTER BUFFET ที่ช้ัน 22 KUNMING HOTEL
 นาชมเขตเมืองเก่ ากวนตู้ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพ้นื ที่ 1.5 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นาท่านไปถ่ายรู ปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง
14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็ นก้อนๆ
นามาก่อสร้างเป็ นเจดีย ์ มีน้ าหนักรวม 1,350 ตัน บริ เวณฐานเจดียเ์ จาะเป็ นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้า
วิง่ ผ่านได้โดยรอบเจดียเ์ ป็ นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า
 แวะเลือกซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน
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19.00 น.

รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร ** เมนูพิเศษ 银海酒楼菜单
三文鱼刺身 แซลมอนชาชิมิ 椒盐基围虾 กุ้งอบเกลือ 卤水拼盘 พะโล้ จานรวม 叉烧拼排骨 รวม

มิตรหมูแดงซี่โครงหมู 明炭烤鸭 เป็ ดย่างยูนนาน 明火例汤 ซุปไฟแก่ประจาวัน 豉椒炒鲜尤
ปลาหมึกผัดพริ กหอม 蒜蓉粉丝蒸红口螺 หอยปากแดงนึง่ วุ้นเส้ นใส่กระเทียม 清蒸桂花鱼
ปลากุ้ยฮวานึง่ ซีอิ ้ว 酸辣炒指甲贝 หอยเล็บมือนางผัดซอสเปรี ย้ ว 松仁炒玉米 เม็ดสนผัดข้ าวโพด
云南小炒肉 หมูรมควันผัดต้ นหอม 干锅茶树菇 หม้ อไฟเห็ดต้ นชา 素炒时蔬 ผัดผักตามฤดูกาล
蒸馒头 หมัน
่ โถว 泰香米饭 ข้ าวสวย 水果拼盘 ผลไม้ 大瓶可乐1瓶 โค้ ก 1 啤酒 1 瓶 เบียร์ 1 **
เมนูอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้ อยตามฤดูกาล

วันที่แปด
07.00 น.

12.00 น.
15.20 น.
16.35 น.

พักที่ LANGWAI HOTEL (LONGWAY HOTEL) หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
299 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming. Tel: 86-871-7123333
www.chinatraveldepot.com/Photos_Hotels_H301329-Lang-Wei-Hotel-Kunming-Kunming
คุนหมิง-วัดหยวนทง-สุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นาท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองคุนหมิง มีประวัคิยาวนานกว่า 1,200 ปี
นาท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จาลองมาจากเมืองไทย
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร ** ชวนชิมสุ กเี้ ห็ด น้าซุปไก่ ดา ที่ขนึ้ ชื่อของคุนหมิง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************************

ค่าบริการ

พ ักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่ 6,500 บาท ** ไม่มรี าคาเด็ก ** ไม่แจกกระเป๋า

อ ัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) /ค่าทีพ
่ ัก / ค่าอาหารทุกมือ
้ ทีร่ ะบุในรายการ / ค่าบัตรเข ้าชมสถานที่
ั
้
ิ
ท่องเทีย
่ วตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสมภาระทีฝ
่ ากขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1 ชนทีน
่ ้ าหนักไม่เกิน 30 กก. / ชุดภาษี ตวั๋ (ค่าภาษี
ื้ เพลิงYR, ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ YQ) / ค่าวีซา่ จีน
สนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษี สนามบิน, ค่าธรรมเนียมเชอ
(กรุ๊ป 800 บาท)
่ ค่าโทรศพ
ั ท์ ค่าซก
ั รีด ค่าเครือ
ค่าบริการไม่รวม
ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว เชน
่ งดืม
่ นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ 80
ื เดินทาง / ค่าทาเอกสารออก
หยวน, ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ 110 หยวน และค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย 80 หยวน / ค่าทาหนังสอ
ื ต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน / ค่าวีซา่ ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
นอกราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสอ
ิ ธิเ์ ปลีย
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสท
่ นแปลงรายการได ้ตามความเหมาะสม / ในกรณีทไี่ ม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุ
้
ในโปรแกรมได ้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าชาและความผิ
ดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน ทางบริษัทฯ
จะจัดหารายการเทีย
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ ถ ้าจัดหาไม่ได ้และมีคา่ บัตรผ่านประตู ก็จะคืนค่าบัตรตามทีบ
่ ริษัททัวร์ต ้องจ่ายจริง
แต่ถ ้าไม่มค
ี า่ บัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คน
ื ค่าบริการ / การไม่รบ
ั ประทานอาหารบางมือ
้ ไม่เทีย
่ วบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทาประกันอุบัตเิ หตุไว ้ให ้กับลูกค ้าใน
ิ ธิท
วงเงิน 1,000,000 บาท เงือ
่ นไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 16
ิ ธิท
ท่าน / บริษัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะมีการเปลีย
่ นแปลงราคา โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ลงของเงินตรา
ต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
ื่ เป็ นภาษาอังกฤษตาม สว่ นทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
สารองทีน
่ ง่ ั ม ัดจา 10,000 บาท พร ้อมแจ ้งชอ
เงือ
่ นไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-คืนหรือหักค่าใชจ่้ ายบางสว่ นสาหรับกรุ๊ปทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสาย
การบินหรือกรุป
๊ ทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซงึ่ ไม่อาจ
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ขอคืนเงินได ้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึน
้ ไป-เก็บค่าใชจ่้ าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน-เก็บ
ค่าใชจ่้ าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
ความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย
่ วสายการบินและตัวแทนการท่องเทีย
่ วในต่างประเทศซงึ่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ี
 ความเสยหายต่างๆทีอ
่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย
่ นแปลง
่ การเจ็บป่ วย
กาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เชน
การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าหรือออกเมือง
อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฏหมาย
หรือ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สาหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทีย
่ วข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขน
ึ้ ไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
่
1. การประกันอุบัตเิ หตุสวนบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใชจ่้ ายการเคลือ
่ นย ้าย เพือ
่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การสง่ ศพกลับ
ประเทศ (เนือ
่ งจากอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident
Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัตเิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

ี ชวี ต
ื้ , ไวรัส, ไส ้
การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเี่ สย
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจาตัว, การติดเชอ
ั พันธ์, การบาดเจ็บจากความเสย
ี หายโดย
เลือ
่ น, ไสติ้ ง่ , อาการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสม
ี สติ, ตกอยูภ
เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสย
่ ายใต ้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การ
แท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ
การปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน
่ ๆตามเงือ
่ นไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเ่ กีย
การเบิกค่าใชจ
่ วข ้อง
ี่ บ
ิ ล ้านบาท....เงือ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบัตเิ หตุ / กรุป
๊ - แต่ละครัง้ ไม่เกิน สส
่ นไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัตเิ หตุ
ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
่ รมธรรม์ประกันภัย แต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสงั เขปเพือ
* ข ้อมูลทีร่ ะบุข ้างต ้นมิใชก
่ ให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจ
และผู ้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชวั รันส ์ คุณสมชาย ประ
ทุมสุวรรณ ทีโ่ ทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีอ
่ อกแบบโดยเฉพาะ ให ้ตรงตามความ
ประสงค์ของบริษัทหลักทีเ่ ป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชวั รันส ์
่ ต ้องการเพิม
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิม
่ เติมจากทีบ
่ ริษัทฯได ้ทาประกันไว ้ เชน
่ ความ
คุ ้มครองการเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิม
่ ประกันเทีย
่ วบินล่าชา้ หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน
้ ฯลฯ ท่าน
้
ื
สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซอประกันและชาระค่าเบีย
้ ประกันเพิม
่ เองได ้โดยติดต่อที่
คุณสมชาย
ื้
ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชวั รันส ์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซอ
กรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอืน
่ ๆทีท
่ า่ นรู ้จักและพอใจ
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ท่านทีถ
่ อ
ื บ ัตร APEX

ิ ธิการเข ้า-ออกประเทศจีนเพือ
- ท่านทีถ
่ อ
ื บัตร APEX โปรดตรวจสอบด ้วยตนเอง ถึงสท
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่มวี ี
่
ซา กับองค์กรฯ ทีอ
่ อกบัตรนีใ้ ห ้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข ้อตกลงการผ่านเข ้าออก
ประเทศของผู ้ถือเอกสารนี้
- ท่านทีถ
่ อ
ื บัตร APEX จะต ้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให ้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให ้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข ้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให ้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร)
ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได ้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต ้องติดค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 1-2
อาทิตย์
ื้ ตั๋วเครือ
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต ้องจ่ายค่าทีพ
่ ัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซอ
่ งบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะทีท
่ า่ นอยู่
ต่อ เพือ
่ ทาเรือ
่ งการออกบัตรใหม่ หรือขอทาวีซา่ ใหม่ด ้วยตนเอง
่ หัวหน ้าทัวร์ พนั กงานเก็บเอกสาร พนั กงาน
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ทุกแผนก เชน
ขาย ฯลฯ ไม่รับ ไม่รับฝาก ไม่ถอ
ื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั น
้ หากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือสง่ บัตร
ิ้
ติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สน

