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ลี่เจียง-อุทยานน้าหยก-เมืองโบราณลี่เจียง-บึงมังกรด้า
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” จุดเช็คอิน ที่พลาดไม่ได้
จงเตียน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้าแยงีีเกียง-วัดลามะีงจ้านหลิง
คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
05.00 น.

07.50 น.
11.40 น.

เที่ยง

คำ่
วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง

สิงหำคม - ธันวำคม 2562

( 6 วัน 5 คืน )

สนำมบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – เมืองต้ ำหลี่ – เมืองโบรำณต้ ำหลี่
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตู 9 เคำน์ เตอร์ U สำยกำรบินไช
น่ ำอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุก
ใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
เดินทำงสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 2584 *บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่ งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมื อง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ น
อันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ “เมื องต้ ำหลี่” ซึ่ งได้ฉายาว่าเป็ นเมื องที่
ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพอันงดงาม ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนือส่ วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยูแ่ ต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ยา่ งเข้าสู่ฤดูใบไม้
ผลิแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่ งอุณหภูมิกาลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุก์ าลังบานสะพรั่ง จึง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นาท่านชม “เมืองโบรำณต้ ำหลี่” ซึ่ งเป็ นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่ านเจ้า
ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ นร้านขายสิ นค้าต่างๆ ที่
แสดงถึ งความเจริ ญ ในอดี ต ชมประตูเหนื อ ใต้ และสัญลักษณ์ ของเมื อ งต้าหลี่ อิ สระให้ท่านได้ช้อ ปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่ต้ำหลี่ VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ผ่ ำนชมเจดีย์สำมองค์ – จงเตีย้ น – โค้งแรกแยงซีเกียง – เมืองโบรำณจงเตีย้ น
บริ ก ำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านผ่านชมเจดีย์สำมองค์ มี อายุกว่า 1300 ปี โดย
สร้างเจดี ยอ์ งค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสู งจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อ มๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์
กลางอันเป็ นที่ที่ต้ งั ประดิษฐานองค์พระสังกระจาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น หรื อแชงกรีล่ำ ตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา
ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็ นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คาว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรื อสิ่ งที่
กว้างใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง ส่ วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ดว้ ย ในปี
พ.ศ. 2545 รัฐ บาลจีน ได้เปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งจงเตี้ ย น จากเดิ ม ที่ มี ชื่ อ ในภาษาธิ เบตว่า เจี้ ยนถัง เป็ น"แชงกริ -ล่ า "
ภาษาจีน ออกเสี ยงว่า "เซี ยงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ ซ่ ึ งสุ ริยนั จันทราประทับในดวงจิต เมื อ งจง
เตี้ยน เป็ นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็ นตึกสี่เหลี่ยม แต่ง
ด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผูค้ นยังแต่งกายพื้นเมือง
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านสู่ โค้ งแรกแม่ น้ำแยงซี เกียง น้ าที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้
เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ ทิศเหนื อโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ าอีกสายหนึ่ งกลายเป็ นแม่น้ าแยงซี
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เกียง สายสาคัญ และเป็ นแม่น้ าที่ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็ นหน้าผาหินสูงชัน จากนั้นนาท่านเดินทาง
ต่อสู่เมืองจงเตี้ยน
บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน หรื อแชงกรี ล่ำ ตั้งอยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิ
ประเทศของจงเตี้ยน เป็ นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ คาว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรื อสิ่งที่กว้างใหญ่อนั
เป็ นศูนย์กลาง ส่ วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้าแล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ด้วย ในปี พ.ศ. 2545
รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิเบตว่า เจี้ยนถัง เป็ น"แชงกริ -ล่า" ภาษาจีนออกเสียง
ว่า "เซี ยงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซ่ ึ งสุ ริยนั จันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็ นถิ่นฐานของ
ชาวทิเบต ซึ่ งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็ นตึกสี่ เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่
ผูค้ นยังแต่งกายพื้นเมือง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่จงเตีย้ น TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

คำ่

วันที่สำม
เช้ ำ

หมำยเหตุ

เที่ยง

หุบเขำพระจันทร์ สีเงิน – วัดลำมะซงจ้ ำนหลิน – จงเตีย้ น – ลี่เจียง – เมืองโบรำณลี่เจียง
บริ กำรอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยัง
หุ บ เขำพระจั น ทร์ สี น้ ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่ งบริ เวณเขาจะปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะขาวโพลนไปทั่ว
เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่งสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี
เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสู งสู งของหุ บเขาพระจันทร์สีน้ าเงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้า
จุดแรก จะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปี
เรี ยงราย จะมีหมู่บา้ นชาวธิเบตอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สี
น้ าเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุ บเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุ บเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชม
หิมะได้ในฤดูหนาวจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม หลังจากนั้นหิ มะจะเริ่ มละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่ งบาน
เพียงปี ละครั้งจะเริ่ มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ช่ วงเดือนกรกฎำคม – ต้ นเดือนกันยำยน จะเปลี่ยนที่เที่ยวหุบเขำพระจันทร์ สีเงินเป็ น อุทยำนแห่ งชำติผู่ต๋ำชั่ ว
POTATSO NATIONAL PARKนั่งรถในอุทยำนชมวิวทะเลสำบสู่ ตูหู ทุ่งหญ้ ำหมีลี่ถำน และทะเลสำบปี้ ถ๋ ำไห่
เนื่องจำกบนหุบเขำพระจันทร์ สีเงินไม่ มีหิมะมำกพอ***
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ ำนหลิน เป็ นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้น
เมื่อปี ที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจาพรรษาอยู่
มากกว่า 700 รู ป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่ งนี้ ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดี ยวกับวัดโปตาลาของธิ เบต
วัดซงซานหลิ นเป็ นวัดใหญ่ที่สาคัญของเมื องจงเตี้ยน วัดแห่ งนี้ ห่ างจากเมือ งจงเตี้ยนไปทางเหนื อประมาณ 5
กิ โ ลเมตร มี ก ารสร้ างในลัก ษณะจ าลองแบบจากพระราชวัง โปตาลา (Potala) ในกรุ งลาซา (Lhasa) และ
นอกจากนี้ยงั เป็ นวัดนิ กายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่ งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วง
เทศกาล ชาวทิเบตส่ วนใหญ่ ก็จะนิ ยมการเต้นระบาหน้ากากและเป่ าแตรงอนซึ่ งเป็ นการละเล่ นที่อ ยู่ในช่ วง
เทศกาล สาคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณี ต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้
จำกนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังเรื่ องความสวยงามของเมืองโบราณ และมี
สมญานาม “สวิสเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน” ผ่านเส้นทางขุนเขาที่งดงาม
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บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม เมื องเก่ ำต้ ำหยันหรื อเมื องเก่ ำลี่เจี ยง ที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมี การสร้างเมื องใหม่ แต่ชาวน่ าซี ก็ยงั คงอนุ รักษ์
และอยูอ่ าศัยในเมืองเก่าแห่ งนี้ ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 50,000 คน เมืองเก่านี้ มีเนื้ อที่ประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรี ยกชื่อเมืองแห่ งนี้ ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรื อนเป็ น
แถว 2 ชั้น กึ่ งดิ น กึ่ งไม้ป ลู ก ชิ ดติ ดกัน เรี ยงรายลดหลั่น ไปตามเนิ นเตี้ ยๆ ที่ ไ ด้รับการวางผังเมื อ งไว้อ ย่างเป็ น
ระเบียบ โดยบ้านเรื อนแต่ละหลังจะอยูค่ ู่ขนานไปกับแม่น้ าหยก อันเป็ นลาธารน้ าที่ละลายไหลมาจากหิ มะบน
เทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กบั ถนนที่ปูดว้ ยหิ นแกรนิ ตแดงอันเรี ยบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่ลี่เจียง JIN DAO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

คำ่

วันที่สี่

ภูเขำหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้ ำ – หุบเขำพระจันทร์ สีเงินไป๋สุ่ ย – โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยำนน้ำหยก – บึงมังกรดำ
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ “ภูเขำหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะ
เป็ นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสู ง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้ ำขึน้ สู่ ภูเขำหิมะมังกร
หยกไปยังจุดชมวิวสู งสุ ด” จากระดับน้ าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัม ผัส
หิมะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ ากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา
ทิวเขาแห่ งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อย บน
พื้นสี ขาวของหิ มะที่ปกคลุ มอยูน่ ้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าเงินของท้องฟ้ า
คล้ายมังกรขาว กาลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นนาท่านชม “หุบเขำ
พระจันทร์ สีเงิน “ไป๋สุ่ ยเหอ” นัง่ รถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สมั ผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ า
สีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา อิสระให้
ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจ
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อนั ยิง่ ใหญ่โดยผู ้
กากับชื่อก้องโลก “จำง อวีโ้ หมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการ
แสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่ และชาว
เผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง
***โปรดทรำบ โชว์ นี้แสดงทีโรงละครกลำงแจ้ งหำกมีกำรปิ ดกำรแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่ำจะด้ วยกรณีใดๆ ทำให้ เข้ ำชมไม่ ได้ ผู้จัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้ เท่ ำนั้นหำกบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีกำรคืนค่ำบริกำรใดๆ***
นาท่านชม “อุทยำนน้ำหยก” สถานที่เที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้ เป็ นหัวใจทางด้านวัฒนธรรม
ของชนเผ่าน่ าซี กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ ึ งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้าง
ขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และน้ าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกร
ออกถ้ า ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่งเป็ นที่สกั การะบูชา
ของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนาท่านชมสระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรื อ
เฮยหลงถัน อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรี ยกกันว่า สวนยูว้ ฉวน ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองลี่เจียง ห่ างจากตัวเมืองเก่า
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลี่เจียงไปทางทิศเหนื อประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ ามังกรนี้
สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ าที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่ งนี้ มี
ความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ , ทิเบตและน่ า
ซีไว้ดว้ ยกัน สระน้ ามังกรดา เเห่ งนี้ มีเรื่ องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดาปรากฏกายใต้น้ า
บ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ าใสสะอาดสะท้อนภาพ
ทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ ม ะมังกรหยกได้อ ย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือ กเขาหิ มะมังกรหยกที่มองจาก
บริ เวณ สระมังกรด าเป็ นหนึ่ ง ในทิ ว ทัศ น์ ที่ งดงามที่ สุ ด ของจีน น าท่ านเยี่ยมชม ศู น ย์ ส ำหร่ ำ ยเกลี ย วทอง
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพือ่ สุขภาพ
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั
พักที่ลี่เจียง JIN DAO HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

คำ่
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
08.25 น.
11.23 น.
เที่ยง

คำ่
วันที่หก
เช้ ำ

ลี่เจียง – คุนหมิง (นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง) – ศูนย์ สมุนไพรจีน – สวนน้ำตก – ร้ ำนใบชำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
โดยสำรรถไฟควำมเร็ วสู ง ขบวนที่ D8784 ซึ่งเป็ นรถไฟขบวนใหม่ ล่ำสุ ดเพิ่งเปิ ดใช้ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 62 ที่ผ่ำนมำ
ที่ช่วยลดระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ ำงคุนหมิง-ลี่เจียงได้ ถึง 5 ชั่วโมง
เดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองคุนหมิง รถโค้ชปรับอากาศนาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) หลังอำหำรนาท่านชม ศูนย์ วิจัยทำงกำรแพทย์ แผนโบรำณ ฟั ง
เรื่ องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อม
รับฟั งการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park”
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่ งนี้ เปิ ดให้ใช้บริ การเมื่อปี ที่แล้ว ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่และ
เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรื ออีกชื่อนึ่งคือ Niulan
River Waterfall Park เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ าตก
และทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝี มือมนุ ษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ าตกใหญ่ยกั ษ์น้ นั กว้างกว่า 400 เมตร
และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็ นน้ าตกฝี มือมนุษย์ที่ยาวเป็ นอันดับของเอเชียเลยก็วา่ ได้ จากนั้นนาท่านสู่ศูนย์
วัฒนธรรมชำแห่ งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้ “ลองชิ มชำที่มีชื่อเสี ยงต่ ำงๆ ที่ศูนย์ ชำ” อาทิเช่น ชาอวู่หลง, ชาแดง,
ชาผลไม้, ชามะลิ, ชากุหลาบ พร้อมซื้อหาเป็ นของฝาก
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอำหำรนำท่ ำนเข้าสู่ที่พกั
พักที่คุนหมิง LONGWAY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วัดหยวนทง – เมืองโบรำณกวนตู้ – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน – กรุงเทพฯ สนำมบินสุ วรรณภูมิ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ
ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อ
เนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็ นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทาลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการ
ซ่ อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิ ษฐานพระพุทธชินราชจาลองที่

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยง

คำ่
23.05 น.
00.50 น.

ท่านนายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อ ันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จีน
นับเป็ นพระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย จากนั้นเยีย่ มชมโรงงำน
ผ้ ำไหมจี น เลื อ กซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์จากไหมจีน ที่มี ท้ งั เสื้ อ ผ้า ผ้าห่ ม ใส้ผ า้ นวม และอื่ น ๆให้ท่ านได้เลื อ กซื้ อ เป็ น
ของขวัญและของฝาก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) หลังอาหารนาท่านสู่ เมืองโบรำณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสื้อผ้า อาหารพืน้ เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีน
ในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพือ่ เป็ น
การอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ น
เจดียแ์ บบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้
เห็นชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กาไรหยก แหวนหยก หรื อ
ผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2583*บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** ออกเดินทำงขั้นต่ำ 15 ท่ ำน หำกเดินทำงต่ำกว่ ำกำหนด มีควำมจำเป็ นทีต่ ้ องเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม ***
ขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรปรับเปลีย่ นรำคำเพิม่ หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีนำ้ มันหรื อภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดินทำง
29 ส.ค.-3 ก.ย. // 17-22 , 19-24 ก.ย.62
4-9, 12-17 ก.ย. 62
29 ต.ค.-03 พ.ย. 62
07-12 , 14-19 , 21-26 พ.ย. // 28 พ.ย.-3 ธ.ค.62
12-17 , 19-24 ธ.ค. 62
11-16 ต.ค. 62 // 05-10 , 26-31 ธ.ค. 62

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มีรำคำเด็ก ***
20,999.19,999.21,999.-

พักเดีย่ ว

4,900.-

22,999.-

** รำยกำรนี้จะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจีน ร้ ำนบัวหิมะ-หยก-ผ้ ำไหมหรื อยำงพำรำ-สำหร่ ำยเกลียวทอง
เพื่อโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 60 – 90 นำที **

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่อนทุก
ครั้ง หำกไม่ มกี ำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ ล่ำวไว้ ข้ำงต้ น
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ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดทีม่ พี ำสปอร์ ต 2 สั ญชำติหรื อเปลีย่ นพำสปอร์ ตเล่มใหม่ กรุณำแจ้ งกับเซลล์ทดี่ ูแล
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำให้ เดินทำงไม่ ได้ ทำงบริษัททัวร์ จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่ อท่ ำนเดิน ทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณ ำให้ ท่ ำนตำมคณะท่ อ งเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่ งอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนชำระ
เงินเพิม่ 1,500 บำท ต่อวันต่อท่ ำน เนื่ องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำพิเศษซี่งได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวจีนและร้ ำนค้ ำต่ำงๆ

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำ 23 กิโลกรัม/ ท่ำน โหลดได้ ท่ำนละ 1 ใบ กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณำชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนน้ำหนักที่เกินเอง
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ ำนละ 1,650 บำท หรื อแบบวีซ่ำเดีย่ ว ท่ ำนละ 2,000 บำท
**ส่ งหน้ ำพำสปอร์ ตก่ อนกำรเดินทำง 10 วันสำหรับวีซ่ำกรุ๊ป**
-ค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ ำทัวร์ ไทย รวม 1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท ช่ วงเทศกำล 10,000 บำท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
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กำรยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสาหรับกรุ๊ปที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุด หรื อ เทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี การการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่างประเทศและไม่ อ าจขอคืนเงินได้ รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน 10 วันทำกำร ยื่นวีซ่ำกรุ๊ป
1. สำเนำหนังสื อเดินทำงถ่ ำยแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ ำ
2. ไฟล์ รูปถ่ ำยพื้นหลังสี ขำว
3. วันเดินทำงกรุณำนำรู ปถ่ ำยติดตัวไปด้ วยท่ ำนละ 1 ใบ ขนำด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำว **

อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิ่มให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน 4 วันทำกำร ยื่นที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย
1. หนังสื อเดินทำงตัวจริง ที่มีอำยุใช้ งำนเกิน 6 เดือนก่ อนวันเดินทำง
2. รู ปถ่ ำยสี 2 นิ้ว 2 ใบ ตำมข้ อกำหนดของสถำนฑูต (รู ปถ่ ำยสี พื้นหลังสี ขำว เปิ ดหน้ ำผำก , เปิ ดใบหู , ไม่ สวมใส่ เครื่ องประดับ
ไม่ ใส่ เสื้ อสี ขำวถ่ ำยรู ป , ไม่ สวมแว่ นตำ
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3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ปัจจุบัน
4. ที่อยู่ที่ทำงำน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ทำงำน

หมำยเหตุ

-เนื่องจากเป็ นไฟล์ทเหมาทีน่ ั่งราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่ สามารถนามาคืนเงินได้ และไม่ มรี าคาตั๋วเด็ก
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่กำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและสำยกำรบิน
กำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณียนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ )

*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง **
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