
 

1 

TMTJPBTMU_MU--ทะเลสาบหลกููหู ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน ก.ค.-ต.ค. 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ หลกููหู...ล่องเรอืทะเลสาบหลกููหู ชมความงามอญัมณแีห่งท่ีราบสงู ชมเสน่ห ์ 
  วฒันธรรมชนเผ่าโม๋ซวั ท่ีไดส้มญานาม “อาณาจกัรแห่งสตรเีพศ” 
☺ ลีเ่จยีง...เสน่หเ์มืองโบราณมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีสวยงาม   
☺ ตา้ลี.่..วดัเจา้แม่กวนอมิแปลงกาย เมืองโบราณซโีจว ผ่านชมเจดยีส์ามองค ์
☺ คุนหมิง...วดัหยวนทง สวนน า้ตก แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     เดอืนกรกฎำคม – เดอืนตุลำคม  2561    ( 6 วนั 5 คนื ) 
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วนัแรก   สนำมบินสุวรรณภูม ิ– คุนหมงิ – เมอืงต้ำหลี ่– เมอืงโบรำณซีโจว         

05.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไชน่ำอีสเทิร์น
แอร์ไลน์ (MU) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง
เจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

07.50 น. เดนิทำงสู่เมอืงคุนหมงิ โดยเที่ยวบินที่ MU 2584 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
11.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมงิ เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดู

ใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหินอนัโด่งดงั หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้   

เที่ยง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เมืองต้ำหลี่” ซ่ึงไดฉ้ายาว่าเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ท่ามกลาง
หุบเขาท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเขต
ภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยงัคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ท่ีเมืองตา้หล่ีไดย้่างเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ทอ้งฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ
ก าลงัสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไมน้านาพนัธ์ุก าลงับานสะพร่ัง จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม  น าท่านชม “เมือง
โบรำณซีโจว ” ซ่ึงเป็นถนนโบราณ  ในสมยัอานาจกัรน่านเจา้ ชมตึกรามบา้นช่องสมยัโบราณท่ีบูรณะตามแบบเดิมเม่ือกว่า 
500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินคา้ต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญในอดีต ชมประตูเหนือใต ้และสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี 
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง พร้อมชมโชวพ้ื์นเมืองชาวไป๋ (การแสดงปิดหรือเปิดอยูท่ี่เวลาของการเขา้ชม)   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่ต้ำหลี ่ MAN JIANG HONG HOLIDYAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง วดัเจ้ำแม่กวนอิม – ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – ลีเ่จยีง – เมอืงโบรำณลีเ่จยีง   

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านชม วัดเจ้ำแม่กวนอิมแปลงกำย ตามต านานเล่าว่าเจา้แม่
กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้งหลงั เพ่ือขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ี
ข้ึนในราชวงศถ์งั เป็นวดัท่ีมีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหน่ึง   จากนั้นผ่ำนชมเจดย์ีสำมองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย์
องค์กลางเป็นองค์แรกท่ีมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวดัและวิหารองค์กลางอนัเป็นท่ีท่ีตั้ ง
ประดิษฐานองคพ์ระสงักระจาย   

เที่ยง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองความ
สวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศจีน” ผา่นเสน้ทางขนุเขาท่ีงดงาม 

 จากนั้นน าท่านชม เมืองเก่ำต้ำหยันหรือเมืองเก่ำลี่เจียง ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์ซ่งใต ้(พ.ศ. 1670–1814) แมภ้ายหลงัใน 
พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงัคงอนุรักษแ์ละอยู่อาศยัในเมืองเก่าแห่งน้ีปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยู่ราว 
50,000 คน เมืองเก่าน้ีมีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกช่ือเมืองแห่งน้ีว่า ตา้หยนั (ตา้ แปลว่า ใหญ่ หยนั แปลว่า 
แท่นฝนหมึก) สภาพบา้นเรือนเป็นแถว 2 ชั้นก่ึงดินก่ึงไมป้ลูกชิดติดกนัเรียงรายลดหลัน่ไปตามเนินเต้ียๆ ท่ีไดรั้บการวางผงั
เมืองไวอ้ย่างเป็นระเบียบ โดยบา้นเรือนแต่ละหลงัจะอยู่คู่ขนานไปกบัแม่น ้าหยก อนัเป็นล าธารน ้าท่ีละลายไหลมาจากหิมะ
บนเทือกเขามงักรหยก เคียงคู่กบัถนนท่ีปูดว้ยหินแกรนิตแดงอนัเรียบล่ืนราวกบัถกูเจียระไน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่
ของเมืองท่ีมีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สำหร่ำยเกลยีวทอง ผลิตภณัฑท์างเลือกเพ่ือสุขภาพ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
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     พกัที่ลีเ่จยีง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ลีเ่จยีง – หลูกหูู – ล่องเรือทะเลสำบหลูกหูู – หมู่บ้ำนโมโซ – จุดชมววิหมู่บ้ำนลเีกร์ – โชว์ควำมรักหนุ่มสำวชำวโม๋ซัว (อวัโหล
เลีย่นเกร์)    

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หลูกหูู เป็นหน่ึงในบรรดาทะเลสาบของจีนท่ีมีความ
ลึกท่ีสุด ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีของสองมณฑลคือ ยนูนานและเสฉวน น ้าใสดุจไข่มุกท่ีโดนโอบลอ้มไปดว้ยบรรดาภูเขา มีค าเปรียบ
เปรยช่ืนชมความงามมากมาย เช่น “อญัมณีแห่งท่ีราบสูง” “ทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งทิศตะวนัออก” ในทะเลสาบมีเกาะเล็ก
เกาะน้อยถึง 5 แห่ง 3 แหลม มีภูเขาโอบลอ้มทั้งส่ีดา้น น ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีมีความใสจนเม่ือพายเรือในทะเลสาบจะ
เปรียบเสมือนล่องลอยอยูบ่นฟ้า ดัง่ในเน้ือเพลงของชาวพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือวา่ “ล่องลอยอยู่ระหว่างทอ้งฟ้าและผืนน ้า”  จุดเด่นอีก
อย่างของหลูกูหูคือวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเผ่าโม๋ซัว ซ่ึงเป็นชนเผ่าสุดทา้ยท่ีบูชาสตรีเพศ และสตรีเพศมีอ านาจ
เดด็ขาด จนไดรั้บการขนานนามจากโลกภายนอกวา่ อาณาจกัรแห่งสตรีเพศ （女儿国） 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารล่องเรือ ชมควำมงำม ทะเลสำบหลูกู่  ตั้งอยู่ระหว่างอ าเภอหนิงลัง่ มณฑลยนู
นานกบัอ าเภอเอ๋ียนจินของมณฑลเสฉวนห่างจากล่ีเจียง ประมาณ 270 กิโลเมตร มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 2,680 เมตร 
ผิวน ้ามีพ้ืนท่ี 52 ตารางกิโลเมตรเฉล่ียความลึกประมาณ 40 เมตร    มีความลึกท่ีสุดถึง 93 เมตร เน่ืองจากไม่มีมลภาวะน ้าจึง
บริสุทธ์ิใสสะอาด ทะเลสาบหลูกเูสมือนหน่ึงอญัมณีท่ีประดบัในออ้มอกของภูเขา  บริเวณรอบขา้งทะเลสาบหลูกมีูป่าดิบท่ี
หนาทึบ ยามอากาศดี ทอ้งฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ท่ีสะทอ้นกบัทอ้งน ้าท่ามกลางอากาศเยน็สบายสดช่ืนและวิถีชาวบา้นท่ี
เรียบง่าย มกัจะท าใหน้กัท่องเท่ียวลืมตวัว่าตนเองอยู่ในโลกจริงหรืออยู่ในโลกแห่งความฝันกนัแน่ สามารถมองเห็นใตน้ ้ าได้
ลึกถึง 12 เมตร  ซ่ึงมีบรรยากาศและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิของทะเลสาบ   จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ำนชมเผ่ำโม๋ซัว 
ชนเผ่าปริศนาลึกลบัท่ีมีประวติัยาวนานท่ีเรารู้จกัแต่เร่ืองเล่าต านานของชนเผ่าน้ีแต่ไม่เคยไดส้ัมผสัคร้ังน้ีน าท่านเปิดต านาน
ชมตวัตนท่ีแทจ้ริงของชาวเผ่าน้ี ซ่ึงเป็นเผ่าท่ีผูห้ญิงมีความเป็นใหญ่และเป็นหัวหนา้เผ่า ต านานท่ีเราไดย้ิน ผูช้ายจะตอ้ง
ออกไปท างานช่วงก่อนพระอาทิตยข้ึ์นและผูห้ญิงบางคนเราจะเห็นว่านัง่เล้ียงลูกอยู่แต่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าท่ีเล้ียงอยู่เป็นลูก
ใครพ่อเดก็เป็นคนไหน  ชนเผา่น้ีมีประเพณีการแต่งงานหรือท่ีเรียกว่า “อำเซ้ีย” หรือท่ีภาษาทอ้งถ่ินแปลว่าคู่รัก คือการเลือก
คู่นอนท่ีตนเองพึงพอใจจากงานสังสรรค์ของชนเผ่า โดยเพศหญิงเป็นฝ่ายเลือกเพศชาย ไม่มีการแต่งงานท่ีเป็นพิธีรีตองใน
การบอกกล่าวกบัผูใ้หญ่สองฝ่าย แต่โดยส่วนมากจะใชชี้วิต แบบผวัเดียวเมียเดียว แต่มีบา้งท่ีฝ่ายหญิงมีหลายผวั เพราะมี
ความเช่ือท่ีว่าหญิงใดท่ีมีผูช้ายเยอะคือผูห้ญิงท่ีสวยงามดูไดจ้ากดอกไมท่ี้ปักไวบ้นหัวในเคร่ืองแต่งกายในวนังานสังสรรค์
ดอกยิ่งเยอะยิ่งสวย บุตรท่ีเกิดมาจะต้องอยู่ท่ีบ้านฝ่ายหญิง ผูช้ายถึงแม้จะมีบุตรแต่ก็ต้องอาศัยอยู่บ้านมารดาของตน
เหมือนเดิม ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเล้ียงดูบุตร ผูท่ี้มีอ  านาจมากท่ีสุดในบา้นคือย่าหรือท่ีเรียกว่าแม่ใหญ่ ทุกๆคนในบา้นอาจมีบิดา
หลายคน แต่จะมีมารดาคนเดียวกนั  จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิวหมู่บา้นลีเกรย ์ให้ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจของวิวรอบ
ทะเลสาบจากมุมสูงรายลอ้มดว้ยหมู่บา้นท่ีสร้างอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวโม๋ซวั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่าน ชมโชว์กำรแสดงพืน้เมืองระบ ำรอบกองไฟ เป็นการตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมืองท่ีมาเยี่ยมชมชนเผา่ ใหท่้านสนุกสนานกบัการแสดงตอ้นรับ น าท่านกลบัท่ีพกั 

     พกัที่หลูกหูู   MOSHO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่ส่ี หลูกหูู – ลีเ่จยีง – สระมงักรด ำ – เมอืงโบรำณซู่เหอ    
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เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองล่ีเจียง     
เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชมสระมงักรด ำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถนั 

อยูใ่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกนัวา่ สวนยูว้ฉวน ตั้งอยูใ่นตวัเมืองล่ีเจียง ห่างจากตวัเมืองเก่าล่ีเจียงไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยเูนสโก ยกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย โดยสระน ้ามงักรน้ีสร้างข้ึนสมยัราชวงศชิ์ง (เเมนจู) 
จุดเด่นของท่ีน่ีคือความใสของน ้าท่ีใสราวกบัมรกต สถานท่ีท่องเท่ียวเเห่งน้ีมีความสวยงามในดา้นของศิลปวฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่, ทิเบตและน่าซีไวด้ว้ยกนั  สระน ้ามงักรด า เเห่งน้ีมีเร่ืองเล่าขานต่อ
ต่อกนัมาวา่ ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใตน้ ้าบา้ง ผดุข้ึนมาจากสระน ้าบา้ง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบ
และงดงามดว้ยบึงน ้าใสสะอาดสะทอ้นภาพทิวทศันข์องเทือกเขาหิมะมงักรหยกไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กนัวา่ทิวทศันข์องเทือกเขา
หิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณ สระมงักรด าเป็นหน่ึงในทิวทศันท่ี์งดงามท่ีสุดของจีน  จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงโบรำณซู่เหอ 
อิสระใหทุ้กท่านนัง่รถมา้ชมตวัเมืองโบราณ ซ่ึงมีช่ืออีกวา่หมู่บา้นหลงเฉียว มีความหมายวา่น ้าพุมงักรนกัเดินทางช่ือดงัใน
สมยัราชวงศห์มิงไดเ้ขียนถึงเส้นทางน้ีและบนัทึกในการท่องเท่ียวของท่านวา่ ในสมยัราชวงศห์มิงท่ีน่ีกไ็ดเ้ป็นเมืองรองท่ี
ส าคญัของเมือง       ล่ีเจียง และยงัเป็นเมืองเก่าท่ีใชเ้ป็นเส้นทางมา้สู่เมืองล่ีเจียงโดยบริษทัเต่ิงเยล่งทุน 500 ลา้นหยวน ด าเนิน
อนุรักษแ์ละพฒันาเน้ือท่ีซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของมรดกของโลกโดยสร้างเป็นเมืองกลางไร่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร น าท่านกลบัท่ีพกั  
     พกัที่ลีเ่จยีง  LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ ลีเ่จยีง – คุนหมงิ – ศูนย์สมุนไพรจนี – ช้อปป้ิงถนนคนเดนิ – ร้ำนใบชำ      

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถโคช้กลบัสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชมเส้นทางท่ี
สวยงามราวกบัภาพวาดของเทือกเขาท่ีสลบัซอ้นเป็นทิว  ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวยท่ี์แสนสบาย 

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   หลังอำหำรน าท่านชม ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน เป็นเวลาอิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง และสินค้ายี่ห้อดังท่ี
หา้งสรรพสินคา้ใจกลางเมืองคุนหมิง  สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ศูนย์วฒันธรรมชำแห่งเมืองคุนหมิง ใหท่้านได ้“ลองชิมชำที่มี
ช่ือเสียงต่ำงๆ ที่ศูนย์ชำ” อาทิเช่น ชาอวูห่ลง, ชาแดง, ชาผลไม,้ ชามะลิ, ชากหุลาบ พร้อมซ้ือหาเป็นของฝาก 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (สุกีเ้ห็ด)   หลงัอำหำรน ำท่ำนเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่คุนหมงิ  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก วดัหยวนทง – สวนน ้ำตก – ช้อปป้ิงประตูม้ำทองไก่หยก – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูม ิ 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี วดัหยวนทง
ถูกสร้างในสมยัราชวงศ์ ถงั ว ัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยู่ท่ีอาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยู่
บริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัว่าแต่เดิม
วดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลา
ต่อมา วดัหยวนทงเคยถกูท าลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์
ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลองท่ีท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือ
เช่ือมสมัพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทย – จีน นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถกูอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย 

http://www.govivigo.com/ideas/
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จากนั้นเยี่ยมชมโรงงำนผ้ำไหมจีน เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ผา้ห่ม ใส้ผา้นวม และอ่ืนๆใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
เป็นของขวญัและของฝาก  

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (อำหำรกวำงตุ้ง)   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ สวนน ้ำตก “Kunming Waterfall Park” 
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งน้ีเปิดใหใ้ชบ้ริการเม่ือปีท่ีแลว้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาสร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้างข้ึน
ดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่งน ้าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน ้าตกฝีมือ
มนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัของเอเชียเลยกว็า่ได ้  จากนั้นแวะชม หยกจนี ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้านได้
เลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง  สมควรแก่เวลาใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนที่เก่ำแก่ที่สุด
ของคุนหมงิ ซุ้มประตูม้ำทองไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและป้ีจี จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแห่งน้ี โดยซุม้มา้ทองและไก่
มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ในถนนยา่นการคา้แห่งน้ี เป็นแหล่งเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้งของจีนและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเคร่ืองประดบั อญัมณีชั้นเยี่ยม ร้านเคร่ืองด่ืม ร้านอาหารพ้ืนเมือง และร้านขายของท่ีระลึก ฯลฯ 
นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.05 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2583*บริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

*** ออกเดนิทำงขั้นต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดนิทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นที่ต้องเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ *** 
ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มนัหรือภำษใีดๆ จำกสำยกำรบิน  

 

อตัรำค่ำบริกำร ***บริษัทฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์)*** 
 

วนัเดนิทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเดก็ *** พกัเดีย่ว 
12-17 , 19-24 ก.ค. 61  

2-7, 16-21 , 23-28 , 30 ส.ค.-4 ก.ย. 61  
25-30 ต.ค. 61 

19,999.- 
5,900.- 

9-14 ส.ค. 61 21,999.- 

6-11 , 13-18 , 20-25 ก.ย. 61 18,999.- 4,900.- 
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** รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเท่ียวจีน ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ใบชำ-ผ้ำไหมหรือยำงพำรำ-สำหร่ำยเกลยีวทอง  
เพือ่โปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำที ** 

 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำ
กำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ เมื่อท่ำนเดนิทำงไปกบัคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเท่ียวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระเงินเพิ่ม 1,500 บำท ต่อวันต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็น
รำคำพเิศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจีนและร้ำนค้ำต่ำงๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าต๋ัวเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพัก         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามท่ีระบุไว้ในรายการ   

*** ค่าน้้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้้าหนักเกิน กรุณาช้าระค่าใช้จ่ายส่วนน้้าหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นสงกรานต์ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท) 
-ค่าทิปไกด์วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน 
 

เง่ือนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจ้าท่านละ 8,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  
 

@  เอกสารส้าหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน @ 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

2. กรณีท่ีท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ท่ีบริษัททางอีเมลล์หรือไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้า
พาสปอร์ต 

3. กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน 
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@ @  เอกสารส้าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @ 

เอกสารส้าหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
3. สําเนาบัตรประชาชน 

ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 

- กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ  

ส้าหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
3. สูติบัตร 
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า 

ส้าหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3  *** ต้องโชว์ตัวต่อสถานทูต*** 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

หมายเหตุ : โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 
 

สถานทูตจนีอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
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3. นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพ่ือยื่นวีซ่า 
4. นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ 

การันตีค่ามัดจําที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 

5.ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก้าหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินก้าหนด 
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  

 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม์) 


