
 

 

 

 

 

 

 

คนุหมงิ-ตา้หลี
เตอ๋ชงิ

                     **ชอ่งแคบปาลาเกอ๋จง

ตา้หล-ีลเีจยีง-จงเตยีน
เตอ๋ชงิ 8 วนั 7 คนื 

ชอ่งแคบปาลาเกอ๋จง**      

 

 

 

จงเตยีน 

 



 

จุดเดน่ 

พเิศษ ! ชมโชวจ์างอวโีหมวImpression of Lijiang 

ชมเมอืงเกา่ตา้หล ี  ชมเมอืงเกา่ลเีจยีง   ชมเมอืงเกา่จงเตยี 

จงเตยีน ชมวดัซงจา้นหลงิ  เตอ๋ชงิ ชมพูเขาหมิะเหมย่ล ี

ลอ่งเรอืชอ่งแคบปาลาเกา๋จง 

ลเีจยีง นังกระเชา้ขนึภเูขาหมิะมงักรหยก (กอนโดลา่ กระเชา้ใหญ)่ 

ราคารวมบตัรเขา้สถานทตีามทรีะบใุนรายการ 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ100หยวน/คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ80หยวน/คา่ทปิหวัหนา้ทวัร8์0หยวน 

* มปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตรุายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลยีนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้กรณีคา่เงนิผันผวน, กรณปีรับขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, กรณปีระกาศขนึราคาคา่บตัรผา่นประตหูรอื
คา่ธรรมเนยีมอนืๆ  * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว * มไีกดจ์นีพดูไทยรับทสีนามบนิคนุหมงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 36,900 6,800 รวมแลว้ 

 

 

 

โปรดทราบ 

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้
ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผอืเวลาและ
สอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครังเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม 
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรบัทราบวา่สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวันโดยไมม่กีาร
ตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 



 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  สวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตา้หล ี

08.00 น. พรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะเชค็อนิ D สายการบนิไทย ** จอดรถ
  สง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู3-4 

10.55 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยเทยีวบนิท ีTG 612 

14.05 น. ถงึสนามบนินครคนุหมงิ เมอืงเอกของมณฑลยนูนาน ตังอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องจนี มขีนาด
  ใหญเ่ป็นอนัดบั 6 จากทังหมด 27 มณฑล ครอบคลมุพนืท ี15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนอื
  ระดับนําทะเล 6,200 ฟตุ มปีระชากร 33 ลา้นคน มชีนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ คนุหมงิไดช้อืวา่เป็น
  เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิมทัีศนยีภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปี เสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีว
  คอื ธรรมชาตแิละภมูอิากาศทไีมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป  

  นําทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตา้หล ีเมอืงตา้หลทีี

  คนไทยทวัไปรูจ้ักในชอื "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู เป็นแหลง่ชมุชนสําคญัของชนชาตไิป๋ 1 ใน 
  55 ชนชาตสิว่นนอ้ยของจนี ตังอยูบ่นทรีาบสงูยนูนาน-กุย้โจว บนความสงู 1,890 เมตรจาก 
  ระดับนําทะเล หา่งจากนครคนุหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดยรถโคช้ (5 ชวัโมง)  

19.00 น. ถงึตา้หล ีรับประทานอาหารเย็น ทภีตัตาคาร 
  พักท ีZ MAX HOTEL หรอื ER HAI LONG WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทสีอง ผา่นชมเจดยี ์3 องค-์เมอืงเกา่ตา้ล-ีโคง้แรกแยงซเีกยีง-หบุเขาเสอืกระโจน 
  วดัเจดยีจ์ว้นจงิ-เมอืงเกา่จงเตยีน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ผา่นชมชมเจดยีส์ามองค ์สญัลักษณ์แหง่เมอืงตา้หล ีเจดยี ์3 องค ์จะมอีงคป์ระธาน 16 ชนั

  อยูต่รงกลาง มชีอืเรยีกวา่ “เชยีนสวนิถา่” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมอืสรา้งอาณาจักรตา้หล ี
  เมอืประมาณ 1,000 ปีทผีา่นมา ถกูลมฝนกดักรอ่น เผชญิแผน่ดนิไหวหลายครงั แตก่็มกีารบรูณะ
  เรอืยมา พทุธศาสนาทเีมอืงตา้หลเีจรญิเตบิโต และรุง่เรอืงสดุ ๆ ในสมยัราชวงศห์ยวนและ 
  ราชวงศห์มงิ  

  นําชมเขตเมอืงเกา่ตา้หล ีทไีดรั้บการอนุรักษ์ มเีนอืท ี6 ตารางกโิลเมตร ถนนหนทางในตัว

  เมอืงเกา่ตัดกนัเป็นตารางหมากรกุ มปีระตเูมอืงเกา่งามสงา่ ถนนหนทางปดูว้ยอฐิเขยีว บา้นเรอืน
  สรา้งจากหนิไขห่า่น มหีลังคาสเีทาเขม้ มบีรรยากาศทเีรยีบงา่ยแบบโบราณแตง่ดงาม  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารระหวา่งทาง 
  แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจงเตยีน ผา่นเมอืงลเีจยีงเขา้สูท่รีาบสงูเตอ๋ซงิ   นําทา่นชมโคง้แรกแมนํ่าจนิ

  ซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทไีหลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลยีวจากใต ้มุง่สูท่ศิเหนอืโดยตโีคง้ 180 องศา 
  แลว้ไหลไปรวมกบัแมนํ่าอกีสายหนงึกลายเป็นแมนํ่าแยงซเีกยีงสายสําคัญ  

   นําทา่นชมหบุผาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ปิงจอรจ์” ซงึเป็นหบุเขาทลีกึแหง่หนงึในโลก ชม

  ทวิทัศนข์องหบุเขา และกระแสนําทไีหลแรงของสายนําแยงซเีกยีง พรอ้มกบัชมววิภเูขาหมิะ 
  มงักรหยกในดา้นทสีงูทสีดุ  



    ระหวา่งทางนําทา่นชมวดัเจดยีจ์ว้นจงิ แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตยีน ทนีทีอ้งทุง่กวา้งแหง่ทเิบตจะ

  ปรากฏแกส่ายตา ทา่นจะไดเ้ห็นฝงูจามรหีรอืวัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของชาวทเิบต 
  และทนีคีอืเขต “จงเตยีน“ ทอียูใ่นความสงู 3,350 เมตร จากระดับนําทะเล เป็นจดุทเีจา้หนา้ทจีนี
  สนันฐิานวา่ คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงการลีา่ ทกีลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทเีลอืนหาย” THE 
  LOST HORIZON   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
  พักท ีSUN SHINE HOTEL หรอื SA LONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   

 

วนัทสีาม จงเตยีน-วดัซงจา้นหลนิ-ถนนไตข่อบฟ้า-วดัตงจูห่ลนิ-ภเูขาหมิะเหมย่ล-ีเตอ๋ชงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  เสน้ทางขนึเขา มกีารตัดถนน และเจาะอโุมงคใ์หม ่ทําใหก้ารเดนิทางไปเตอ๋ชงิสะดวกกวา่เดมิ 

  และใชเ้วลาเดนิทางนอ้ยลงมาก 
  หมายเหต ุผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงและเขา้ใจวา่ กรณีถนนขนึภเูขามหีมิะตก มอีบุตัเิหต ุหรอื
  มเีหตอุนืใดทสํีาคัญจนทางการทอ่งเทยีว หรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ประกาศปิดทางไมใ่หข้นึเขา 
  ทางบรษัิทฯ อาจจําตอ้งเปลยีนเสน้ทางทอ่งเทยีว หรอือาจจะจัดรายการอนืใหแ้ทนโดยจะ 
  พจิารณาจากความเหมาะสมและเหตกุารณ์เฉพาะหนา้ และขอสงวนสทิธติดัสนิใจโดยถอืเอา
  ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง และประสบการณ์ของเจา้หนา้ททีนํีาทัวรท์งัฝังจนีและไทยเป็นหลัก

  นําชมวัดซงจา้นหลนิ (รวมรถเล็กเฉพาะขาขนึวัด) วดัลามะทมีอีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลา

  มะจําพรรษาอยูม่ากกวา่ 700 รปู สรา้งขนึโดยทะไลลามะองคท์ ี5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลา 
  กอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิหง่ราชวงศช์งิ วดัจา้นหลนิซอืมรีปูแบบคลา้ยพระราชวัง
  โปตาลาทนีครลาซาแหง่ทเิบต แตข่นาดมกีารยอ่สว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของ
  ชาวทเิบต วดัจา้นหลนิซอืนถีอืวา่เป็นศูนยก์ลางแหง่พทุธศาสนกิชนในบรเิวณทรีาบสงูทเิบตนันเอง 
  ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทนีคีอืเขตทเิบตนอ้ย  
  เดนิทางขนึเขา ไปทางทศิเหนอื ของมณฑลยนูนาน ชายแดนทเิบต-ยนูนาน-เสฉวน สูเ่มอืงเตอ๋ซงิ
  หรอืตซีงิ ซงึเป็นเมอืงในเขตทรีาบสงูทเิบต-เตอ๋ชงิ มคีวามหมายวา่เป็นสถานทอีนัเป็นสริมิงคล 
  ทเิบตถอืวา่ดนิแดนแถบนเีป็นแควน้กมั (คาม) ของทเิบต แต่รัฐบาลจนีประกาศใหร้วมไวใ้นมณฑล
  ยนูนาน  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ระหวา่งทาง  

บา่ย     นําชมวัดตงจูห่ลนิซงึเป็นวัดทเิบตนกิายหมวกเหลอืง สรา้งเมอืปี ค.ศ. 1667  ในสมยัราชวงศ์

  ถังเป็นอารามขนาดใหญ ่มหีอ้งภาวนาธรรมมากมายสามารถรองรับพระลามะถงึ 2,000 รปู ตวั
  อาคารตังตระหงา่นอยูห่นา้หบุเขาสงูมทํีาเลทสีวยงาม โดยรอบเป็นกฏุลิามะประดษิฐานพระ 
  พทุธรปูจากเมอืงลาซา จากนันรถจะลัดเลาะวงิผา่นเทอืกเขา โขดผาอันมโหฬาร ผา่นยอดเขา



  หมิะอนั ตระหงา่น ทา่นจะไดเ้ห็นภาพพาโนรามา ทมีภีเูขาหมิะเหมย่ลอียูเ่บอืงหนา้และเบอืงลา่ง
  คอืธารนําแข็งหมงิหยง่   

16.00 น. ถงึเมอืงเตอ๋ชงิ (ตชีงิ) แชงการลีา่ดนิแดนศกัดสิทิธขิองชาวทเิบตและทนีคีอืเขตเทอืกเขาหมิาลัย
  ดา้นจนีทนีอ้ยคนนักจะมาถงึ 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

  พักท ีZHONG XIN YUTING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

      

 

วนัทสี ี  เตอ๋ซงิ-ชอ่งแคบปาลาเกอ๋จง-จงเตยีน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  เดนิทางเขา้สูเ่ขตทอ่งเทยีวชอ่งแคบปาลาเกอ๋จง(โดยรถแบตเตอรร์)ี ไตล่ดัเลาะไปตาม 

  ขอบภเูขาเปรยีบเสมอืนหนงึในภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาตเิป็นชอ่งแคบทใีหญท่สีดุในเขต
  แชงกรลีา่ตังอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนานมพีนืททีังหมด 176 ตาราง 
  กโิลเมตรจดุยอดเขาทสีงูสดุของภเูขามคีวามสงู 5545 เมตรเหนอืระดับนําทะเลมลีักษณะเป็น
  สามมติขิองภมูปิระเทศและสภาพภมูอิากาศทมีคีวามโดดเดน่มากมรดกโลกธรรมชาตทิทีันสมยั
  เป็นหบุเขาแหง้รอ้นแนวธรรมชาตทิมีรีะบบธรณวีทิยาและธรณสีัญฐานแตกตา่งกนัมทีรัพยากร
  ภมูทัิศนท์สีมบรณ์ู 

  นําทา่นลอ่งเรอืชมชอ่งแคบปาลาเกอ๋จง(ประมาณ 15-20 นาท)ี ฤดใูบไมผ้ลแิละฤดหูนาวจะ

  ยาวกวา่ฤดรูอ้นอณุหภมูเิฉลยีตอ่ปีประมาณ10 องศาเดอืนหนาวทสีดุคอืมกราคมอณุหภมู ิ
  ประมาณ 5 องศา  

  เขา้สูเ่ขตหมูบ่า้นปาลาหมูบ่า้นทเิบตโบราณตังอยูร่มิแมนํ่าทลีะลายมาจากธารนําแข็งม ี

  ทะเลสาบบนทรีาบสงูมทีุง่หญา้พชืและสตัวท์หีายากจากจดุขนึรถจะมองเห็นภเูขาหมิะเหมย่ลี
  อนัสวยงามกระทังเดนิทางถงึวัดโอรสสวรรค ์(วัดเทยีนจอื) สรา้งขนึเพอืบชูาเทพแหง่ยอดเขา
  เหมย่ลบีรเิวณนมียีอดเขาหมิะ 13 ยอดเรยีกวา่เทอืกเขาโอรสสวรรค ์(เทยีนจอืซาน) อนัเป็น 
  สว่นหนงึของเทอืกเขาหมิาลัยภเูขาเหมย่ลมีรีปูทรงพรีามดิมยีอดกาเคโบเป็นยอดทสีงูทสีดุ 
  6,740 เมตรจากระดับนําทะเลถอืเป็นยอดเขาทสีงูทสีดุในมณฑลยนูนาน 

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีงระหวา่งทาง 

  อําลาเตอ๋ชงินังรถลดัเลาะลงจากภเูขากลับเมอืงจงเตยีนท่านจะผา่นถนนไตภ่เูขาสงูทสีวย

  ทสีดุอกีครังผา่นลําธารแมนํ่านอ้ยใหญนํ่าตกมากมายจอดรถเท่าทมีโีอกาสใหท้า่นถา่ยรปูววิ 
  สวยตลอดทางพรอ้มกบัความระทกึใจทปีระทับใจไมรู่ล้มืผา่นชมทะเลสาบนาพาไหใ่นฤดรูอ้นจะ
  เป็นทุง่หญา้เลยีงสตัวใ์นฤดฝูนจะกลายเป็นทะเลสาบ 

 



19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

  อสิระเดนิเทยีวในเขตเมอืงเกา่จงเตยีนชมเจดยีจ์ว้นจงิ (เจดยีร์ปูทรงระฆงั) ใหท้า่นสกัการะ

  พระจงคาปาพระพทุธรปูแบบศลิปะทเิบตและหมนุระฆงัเพอือธษิฐานขอพรเพอืความเป็นสริ ิ
  มงคลชมถนนคนเดนิลดัเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้นเรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณเลอืกซอื
  ของทรีะลกึแบบทเิบตเชน่หมวกคาวบอยแสห้างจามรเีครอืงประดับดนิเผาเครอืงเงนิและหนิ 
  สฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต 

  พักทSีUN SHINE HOTEL หรอืSA LONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีา้ จงเตยีน-ลเีจยีง-เมอืงเกา่ลเีจยีง-สระมงักรดาํ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางกลับเมอืงลเีจยีง เมอืงซงึอยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400 เมตรจาก 

  ระดับนําทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลเีจยีงเป็นทตีงัถนิฐานของชนเผา่นาซซีงึอพยพมาจาก
  ทเิบต เผา่นาซอียูใ่นสงัคมทมีผีูห้ญงิเป็นใหญ ่ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลเีจยีง ทางเดนิปดูว้ยหนิอดัแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ลําธารท ี

  ไหลผา่นเกอืบทกุหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทกีงิใบลูไ่หวไปตามสาย
  ลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกนัทตีลาดสเีหลยีม “ซอืฟางเจยี” ศนูยก์ลาง 
  การคา้ขายซอืหาสนิคา้ของชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทงัหมดนทํีาใหล้เีจยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็น
  มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมอืปี ค.ศ. 1997   

  นําชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมงักรดํา ทมีทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ี

  ชม “เกง๋หนงึเหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระนําทสีรา้งขนึในสมยักลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 
  โคง้” ทเีรยีกอกีชอืหนงึวา่สะพานเข็มขดัหยก หรอื สะพานแหง่ความคดิถงึ สะพานนจีะแบง่สระ
  มงักรดําออกเป็นสองสว่น ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชนั ชอื “ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทังหมดน ี
  ถา้อากาศอํานวย นํานงิ ทอ้งฟ้าแจม่ใส ภเูขาหมิะมงักรหยกทัง 13 ยอดทอียูด่า้นหลัง จะทอดเงา
  สะทอ้นลงบนสระนํา ถอืวา่เป็นภาพทสีวยทสีดุในลเีจยีง และภาพนยีงัเป็นสญัลักษณข์องการ
  ทอ่งเทยีวเมอืงลเีจยีงอกีดว้ย  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
  พักท ีADANGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   

 

 



 

วนัทหีก ลเีจยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก (กระเชา้ใหญ)่-โชวจ์างอวโีหมว-หมูบ่า้นนําหยก 
  ฉูส่ง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  ยามเชา้ชมลเีจยีง เมอืงเกา่ดายนัทมีปีระวัตมิากวา่ 800 ปี ยงัคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็น
  อยา่งดแีลว้ 

  นังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดลา่ (กระเชา้แบบปิดกนัลม-ความจ ุ6 ทนัีง) ขนึชมววิสวยของ

  หมิะมงักรหยก ผา่นชมววิชมป่าสนดกึดําบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิสีวยงามเหนอืคําบรรยาย ถงึ
  ยอดเขาทคีวามสงูกวา่ 4,500 เมตร นําชมธารนําแข็ง ตนืตาตนืใจกบัหมูเ่มฆทบีดบงัเทอืกเขา
  หมิะเป็นระยะๆสาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ลงจากเขาหมิะมงักรหยก 
  หมายเหต ุผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดลา่” ขนึภเูขาหมิะมงักร
  หยกดา้นความสงู 4,000 เมตร ปิดไมใ่หข้นึไมว่า่เนอืงจากเหตใุดกต็าม ผูจั้ดจะจัดใหท้า่นขนึ
  กระเชา้ “กอนโดลา่” ภเูขาหมิะมงักรหยกดา้นทุง่หญา้เหวนิซานผงิ (ความสงู 3,000 เมตร) แทน 
  แตถ่า้ปิดทัง 2 แหง่ ทางผูจั้ดพจิารณาจะจัดรายการอนืให ้ถา้จัดแทนไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้
  แตถ่า้บตัร แวะเลอืกซอื ไขม่กุ สนิคา้ OTOPของจนีกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่กีารคนื

  เงนิใดๆ 

  ลงจากเขาหมิะมงักรหยก นําทา่นเขา้สูเ่วทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญท่ไีดถ้กูสรา้งขนึ

  เพอืใหท้า่นไดช้มการแสดง 1 ชวัโมงอนัแสนประทับใจ ชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผู ้
  กํากบัชอืดัง “จางอวโีหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผา่ พสิจูนว์า่วันนี
  ชาวนากบัดาราก็เป็นคนเดยีวกนัได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําชมยสีุย่จา๋ย หรอื หมูบ่า้นนําหยกชมศาลตงปา ศาลทเีกยีวสอืหลัว บรรพบรุษุของชาวนา

  ซ ีชมหมูบ่า้นตงปาในหมูบ่า้นนําหยก สรา้งขนึเลยีนแบบชวีติความเป็นอยูข่องเผา่นาซ ีสมัผัส
  วัฒนธรรมนาซ ีนําชมบอ่นําพศุักดสิทิธขิองเผา่นาซ ีซงึไหลมาจากภเูขาหมิะมงักรหยก ในบอ่
  นําพยุงัเลยีงปลาหงจนูหลายพันตัว ซงึเป็นปลาหายากราคาสงู แวะเลอืกซอืหยก “ผซีวิ” ลูก
  มงักรตัวทเีกา้ เครอืงรางนําโชค คา้ขายรุง่เรอืง แลว้เดนิทางไปพกัคา้งคนืทเีมอืงฉู่สง 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
  พักท ีYUNHUA HOTEL / TEL   

   

 

 

 



 

วนัทเีจ็ด ฉูส่ง-คนุหมงิ- เมอืงโบราณกวนตู-้บวัหมิะ-รา้นผา้ไหม 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  เดนิทางกลับสูน่ครคนุหมงิโดยทางดว่น (3 ชวัโมง) 

  นําชมเขตเมอืงเกา่กวนตู ้ตังอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากตัวเมอืงคุนหมงิ 17 กม. มี

  พนืท ี1.5 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย 5 ภเูขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจา้บรรพบรุษุ นําทา่นไป
  ถา่ยรปูกบัเจดยีโ์บราณ มคีวามสงู 14.5 เมตร สรา้งในปี ค.ศ. 1457 บรูณะใหมเ่มอืปี ค.ศ. 1987 
  สรา้งจากขา้วเหนยีวและดนิแดงและตดัเป็นกอ้นๆนํามากอ่สรา้งเป็นเจดยี ์ มนํีาหนักรวม 1,350 
  ตัน บรเิวณฐานเจดยีเ์จาะเป็นชอ่งสทีศิทาง ความกวา้งขนาดรถมา้วงิผา่นไดโ้ดยรอบเจดยีเ์ป็น
  ถนนโบราณและมรีา้นคา้ทสีรา้งใหมเ่ลยีนแบบของเกา่  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  แวะรา้นนวดฝ่าเทา้ เลอืกซอืยาสมนุไพรจนีทมีชีอืเสยีงรวมถงึ “บวัหมิะ” ยาทาแกนํ้ารอ้นลวก

  ททีา่นรูจ้ักด ี  แวะเลอืกซอืผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** เมนูพเิศษ 银海酒楼菜单 

  三文鱼刺身 แซลมอนชาชมิิ椒盐基围虾 กุง้อบเกลอื卤水拼盘 พะโลจ้านรวม叉烧拼排

  骨 รวมมติรหมแูดงซโีครงหมู明炭烤鸭 เป็ดยา่งยนูนาน明火例汤 ซปุไฟแกป่ระจําวัน豉椒炒
  鲜尤 ปลาหมกึผดัพรกิหอม蒜蓉粉丝蒸红口螺 หอยปากแดงนงึวุน้เสน้ใสก่ระเทยีม清蒸桂花
  鱼 ปลากุย้ฮวานงึซอีวิ酸辣炒指甲贝 หอยเล็บมอืนางผดัซอสเปรยีว松仁炒玉米 เม็ดสนผดั
  ขา้วโพด云南小炒肉 หมรูมควันผัดตน้หอม干锅茶树菇 หมอ้ไฟเห็ดตน้ชา素炒时蔬 ผัดผัก
  ตามฤดกูาล蒸馒头 หมนัโถว泰香米饭 ขา้วสวย水果拼盘 ผลไม ้大瓶可乐 1瓶 โคก้ 1 啤
  酒 1 瓶 เบยีร ์1 ** เมนูอาหารอาจมกีารเปลยีนแปลงเล็กนอ้ยตามฤดกูาล 

  พักท ีDYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทแีปด คนุหมงิ-วดัหยวนทง-รา้นชา-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  นําทา่นไปเทยีววัดหยวนทง วัดทใีหญแ่ละเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงคนุหมงิ มปีระวัคยิาวนานกวา่  
  1,200 ปี นําทา่นนมสัการพระพทุธชนิราชทจํีาลองมาจากเมอืงไทย 
   แวะเลอืกซอืชา ดมืเพอิสขุภาพ สนิคา้ OTOP ของจนี  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร ** ชวนชมิสกุเีห็ด นําซปุไกดํ่า ทขีนึชอืของคนุหมงิ 

15.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 613 

16.35 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวมคา่ตวัเครอืงบนิ(กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-คุนหมงิ-กรงุเทพฯ / คา่ภาษีสนามบนิไทยและจนี /คา่ธรรมเนยีมวซีา่
กรุ๊ป 800 บาท / คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบทนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กก./คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 
หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืตามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ 



อตัรานไีมร่วม  

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆเชน่คา่โทรศัพทค์า่อาหารเครอืงดมืนอกรายการ 

• คา่ทปิไกด ์100 หยวน / คา่ทปิคนรถ 80 หยวน / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์80 หยวน 

• คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ของคนตา่งชาต ิ/ คา่นําหนักสมัภาระทเีกนิพกิดั 

• คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ

• คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดท้ันอนัเนอืงมาจากภยัธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสาย
การบนิทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตร
ตามทบีรษัิททัวรต์อ้งจ่ายจรงิแต่ถา้ไมม่คี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไมค่นืค่าบรกิาร / การไมรั่บประทานอาหารบาง
มอืไม่เทยีวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / 
บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ทจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 16 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดย
มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีวสายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

• ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการ

เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้ม
เชน่การเจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ

กฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 

สําเนาหนงัสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจ
ใชไ้มไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตกุารยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนื
คา่ธรรมเนยีมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนัและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดย
ไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

 

 

 

 



สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

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

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลับ

ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident 
Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอันเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสติ
, ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆตาม
เงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ยทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล– รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัแตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ณุสมชายประทมุสวุรรณทโีทร 02-649-1049 
และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงคข์อง
บรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครองการ
เจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯทา่นสามารถตดิตอ่ขอทราบ
รายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ทคีณุสมชายประทมุสวุรรณตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอร์
อนิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกนัภยัอนืๆททีา่น
รูจ้ักและพอใจ 

 


