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วนัเดนิทาง ราคา 

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่กรุป๊ 

15 - 19 ม.ีค. 2562 20,555.- เหลอื 19,999.- 4,500.- รวม 

22 – 26 ม.ีค. 2562 20,555.- เหลอื 19,999.- 4,500.- รวม 

*ไมม่รีาคาเด็ก ไมแ่จกกระเป๋า 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้หล-ีเมอืงเกา่ตา้หล ี

04.30 น. พรอ้มกันทสีวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะเช็คอนิ G สายการบนิ China Eastern แอร์
ไลน*์* จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู4-5 

07.50 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทยีวบนิท ีMU 2584 

11.00 น. ถงึสนามบนินครคุนหมงิเมอืงเอกของมณฑลยูนนานตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนีมขีนาดใหญ่
เป็นอันดับ 6 จากทังหมด 27 มณฑลครอบคลุมพืนที 15,561 ตารางกิโลเมตรอยู่สูงเหนือ
ระดับนําทะเล 6,200 ฟตุมปีระชากร 33 ลา้นคนมชีนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่คุนหมงิไดช้อืวา่เป็นเมอืงแห่ง
ฤดใูบไมผ้ลมิทีัศนยีภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปีเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวคอืธรรมชาตแิละ
ภมูอิากาศทไีมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปนําทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

12.00 น.  รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตา้หล ีเมอืงตา้หลทีคีนไทยทัวไปรูจั้กในชอื "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู 
เป็นแหลง่ชมุชนสําคัญของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชนชาตสิว่นนอ้ยของจนี ตังอยูบ่นทรีาบสงูยนูนาน-กุย้
โจว บนความสงู 1,890 เมตรจากระดับนําทะเล ห่างจากนครคุนหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดย
รถโคช้ (5 ชวัโมง) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

  เดนิเล่นชมเขตเมอืงเกา่ตา้หลทีไีดร้ับการอนุรักษ์ มเีนอืท ี6 ตารางกโิลเมตร ถนนหนทางในตัว
เมอืงเกา่ตัดกนัเป็นตารางหมากรกุ มปีระตเูมอืงเกา่งามสงา่ ถนนหนทางปดูว้ยอฐิเขยีว บา้นเรอืนสรา้ง
จากหนิไข่ห่าน มหีลังคาสเีทาเขม้ มบีรรยากาศทเีรยีบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสนิคา้พนืเมอืง 
เชน่ ผา้บาตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หล ีฯลฯ 

 พักท ีGreen East Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีอง ตา้หล-ีผา่นชมเจดยีส์ามองค-์ชมทะเลสาบเออ๋ไห-่ลเีจยีง-สระมงักรดาํ-เมอืงเกา่ลี
เจยีง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  ชมเมอืงโบราณตา้หล ีนําท่านผ่านชมเจดยีส์ามองค ์ซงึเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงตา้หล ีเจดยี ์3 
องค ์มอีงคป์ระธาน 16 ชนัอยูต่รงกลาง มชีอืเรยีกว่า “เชยีนสวนิถ่า” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมอื
สรา้งอาณาจักรตา้หล ีเมอืประมาณ 1,000 ปี ทผีา่นมา ถกูลมฝนกดักรอ่นเผชญิแผน่ดนิไหวหลายครงั 
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 แตก่็มกีารบรูณะเรอืยมา พุทธศาสนาทเีมอืงตา้หลเีจรญิเตบิโตและรุ่งเรอืงสดุ ๆ ในสมัยราชวงศห์ยวน
และราชวงศห์มงิ 

  ชมทะเลสาบเอ๋อรไ์ห่หนึงในทะเลสาบนําจืดทีโด่งดังบนทีราบสูงมณฑลยูนนาน เนืองดว้ย
ทะเลสาบแห่งนีมลีักษณะคลา้ยหู ประกอบกับทชีาวเขาในเขตนีไม่เคยเห็นทะเล จงึเรยีกผืนนําอัน
กวา้งใหญว่า่ “ไห”่ ซงึแปลวา่ทะเล และขนานนามวา่ “เออ๋รไ์ห”่(ไมร่วมลอ่งเรอื) 

เทยีง รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงลเีจยีง (3 ชวัโมง) 

 นําชมสวนสาธารณะเฮยหลงถงั หรอื สระมงักรดาํ ทมีทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม 
“เกง๋หนงึเหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระนําทสีรา้งขนึในสมยักลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทเีรยีก
อกีชอืหนงึวา่สะพานเข็มขดัหยก หรอื สะพานแหง่ความคดิถงึสะพานนจีะแบง่สระมงักรดําออกเป็นสอง
สว่น ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชัน ชอื “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทังหมดนีถา้อากาศอํานวย นํานงิ 
ทอ้งฟ้าแจ่มใส ภูเขาหมิะมังกรหยกทัง 13 ยอดทอียูด่า้นหลัง จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระนํา ถอืว่า
เป็นภาพทสีวยทสีดุในลเีจยีง และภาพนยีงัเป็นสญัลักษณข์องการทอ่งเทยีวเมอืงลเีจยีงอกีดว้ย 

 อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลเีจยีง ทางเดนิปดูว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ลําธารทไีหลผ่าน
เกอืบทุกหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเกา่แก ่ตน้หลวิรมิลําธารทกีงิใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ
สายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันทตีลาดสเีหลยีม “ซอืฟางเจยี” ศูนยก์ลางการคา้ขายซอืหาสนิคา้
ของชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทังหมดนทํีาใหล้เีจยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมอืปีค.ศ.1997   

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีJIXIANGYUAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม ลเีจยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก-สระมงักรดาํ-หมูบ่า้นนําหยก-ฉูส่ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

 ยามเชา้ชมลเีจยีงเมอืงเกา่ดายนัทมีปีระวตัมิากวา่800 ปียงัคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 นําทา่นชมภเูขาหมิะมงักรหยก ซงึตังอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิเีลอืงลอื
วา่เป็นสดุยอดความงามแหง่ชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ภเูขาหมิะมังกรหยกมเีทอืกเขาทังหมด 
13 ลกูโดยยอดเขาทสีดุนันถงึ 5,596 เมตร เหนอืระดับนําทะเล จงึมหีมิะปกคลมุตลอดปี ในขณะททีุ่ง
หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี  นังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเชา้แบบปิดกันลม-

ความจุ 6 ทนัีง) ขนึชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชมป่าสนดกึดําบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิี
สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทคีวามสงูกว่า 4,500 เมตร นําชมธารนําแข็ง ตนืตาตนืใจกับหมูเ่มฆทบีด
บงัเทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 

 หมายเหตุ ผูเ้ดินทางยอมรับความเสียงและเขา้ใจว่า กรณีกระเชา้ “กอนโดล่า” ขนึภูเขาหิมะ
 มังกรหยกดา้นความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้นึไม่ว่าเนืองจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ัดจะจัดใหท้่านขนึ
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กระเชา้ภเูขาหมิะมังกรหยกดา้นทุ่งหญา้เหวนิซานผงิแทน แต่ถา้ปิดทัง 2 แห่ง ทางผูจ้ัดพจิารณาจะ
จัดรายการอนืให ้ถา้จัดไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้แตถ่า้บตัรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่กีารคนื
เงนิใดๆ 

ลงจากเขาหมิะมังกรหยกนําท่านเขา้สู่เวทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ทไีดถู้กสรา้งขนึเพอืให ้
ท่านไดช้มการแสดง 1 ชวัโมงอันแสนประทับใจชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผูกํ้ากับชอื
ดัง“จางอวโีหมว”นักแสดง 500 คนมาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผา่พสิจูนว์า่วันนชีาวนากับดาราก็เป็น
คนเดยีวกนัได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

  นําชมยสีุย่จา๋ย หรอื หมูบ่า้นนาํหยก ชมศาลตงปา ศาลทเีกยีวสอืหลวั บรรพบรุุษของชาวนา
ซ ีชมหมู่บา้นตงปาในหมู่บา้นนําหยก สรา้งขนึเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัส
วัฒนธรรมนาซ ีนําชมบอ่นําพศุักดสิทิธขิองเผ่านาซ ีซงึไหลมาจากภเูขาหมิะมังกรหยก ในบอ่นําพุยัง
เลยีงปลาหงจูนหลายพันตัว ซงึเป็นปลาหายากราคาสงูจากนันนําทา่นเดนิทางสูฉู่่สง 

 

 

 

 

 

19.00 น. ถงึฉู่สง รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีYUN HUAHOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี  ฉูส่ง-คนุหมงิ-ตาํหนกัทอง-รา้นนวด บวัหมิะ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพีัก 

 นําท่านเดนิทางกลบัสู่นครคุนหมงิโดยรถโคช้ นําท่านชมตําหนักทอง ตําหนักโบราณลําค่า 
ของนายพลอู๋ซานกุย้ แห่งราชวงศ์หมงิ นายทหารผูพ้ลกิแผ่นดนิฮันเป็นแมนจู สรา้งดว้ยทองคํา
สัมฤทธทิังหลังในสมัยราชวงศ์ชงิ โดยออกแบบจากพระราชวังหลวงกรุงปักกงิ ภายในมหีอระฆัง
โบราณ และพพิธิภณัฑเ์ครอืงใช ้และอาวธุโบราณทเีคยใชจ้รงิในประวัตศิาสตร ์

13.00 น. ถงึคนุหมงิรับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 แวะรา้น นวดฝ่าเทา้ เลอืกชอืยาสมุนไพรจนีทมีชีอืเสยีง รวมถงึ “บัวหมิะ” ยาทาแกนํ้ารอ้นลวกที
ทา่นรูจ้ักด ี แวะรา้นผา้ไหมสนิคา้ OTOP ของจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีLONGWAY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้ คนุหมงิ-วดัหยวนทง-เมอืงโบราณกวนตู-้กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพีัก 

 นําทา่นไปเทยีววดัหยวนทง วัดทใีหญ่และเกา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงคุนหมงิ มปีระวัตยิาวนานกว่า1,200 
ปี นําทา่นนมสัการพระพทุธชนิราชทจํีาลองมาจากเมอืงไทย  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 แวะชมเขตเมอืงเกา่กวนตู ้ตงัอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากตัวเมอืงคุนหมงิ 17 กม. มพีนืท ี
1.5 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย 5 ภเูขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจา้บรรพบรุษุ นําทา่นไปถา่ยรปูกบัเจดยี์
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โบราณ มคีวามสงู 14.5 เมตร สรา้งในปี ค.ศ. 1457 บรูณะใหมเ่มอืปี ค.ศ. 1987 สรา้งจากขา้วเหนียว
และดนิแดงและตัดเป็นกอ้นๆนํามากอ่สรา้งเป็นเจดยี ์ มนํีาหนักรวม 1,350 ตัน บรเิวณฐานเจดยีเ์จาะ
เป็นช่องสทีศิทาง ความกวา้งขนาดรถมา้วงิผ่านไดโ้ดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมรีา้นคา้ที
สรา้งใหมเ่ลยีนแบบของเกา่   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

23.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี MU 2583 

00.45 น. (วันถัดไป) ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / 
คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 
ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ20กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกด์
ทอ้งถนิและค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย(รวมจ่าย 200 หยวนต่อทรปิ) / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บาง
ทา่นทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการ
ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไว ้
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีี
ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีี
การขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน
เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสยีหายต่างๆทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้มไ่ด ้
กรณุาแกไ้ขดว้ยการสแกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหม ่และรปูถา่ยตามตัวอยา่ง  
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หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกนัและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบมผีลตา่งของคา่วซีา่เพมิ 700 บาท 

* เงอืนไข คา่บรกิารไมร่วม 
* หมายเหต ุหากทางเมอืงจนีประกาศยกเลกิหรอืระงบัวซีา่กรุป๊ไมวา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม  

ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใืนการเรยีกเก็บคา่ วซีา่เดยีวเพมิทา่นละ 1,500 บาท 
พรอ้มเอกสารในการยนืวซีา่จนีแบบเดยีวผา่นศนูยบ์รกิาร 


