


วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูมิ – สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ –

08.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบนิการบนิ
ไทย (Thai Airways)
รับ

10.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) TG612 (ใช้

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย หลังจากผ่าน
รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทาง นําท่านเดนิทางสู่ เมอืง

เป็นเมอืงเล็กๆ

... Fei Long Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนั - – เจดยีส์ามองค์ (ผา่นชม) – – ชอ่งเขาเสอื
กระโจน – วดัลามะชงจา้นหลนิ (วดัโปตาลานอ้ย) –

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดนิทางสู่ (Dali)
ลุม่ระหว่างทะเลสาบเออ๋ไห่ และเทอืกเขาชังชา้น มกีารยนืยัน

มี
ลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ

อาคาร นําคณะเดนิชม
(Dali Ancient Town) 1,000 ปีกอ่น แต่ถงึแมไ้ดผ้่านกาลเวลามาชา้นาน แตเ่มอืงโบราณ

สอดรบักนั ตามสองฟากของถนนสายเกา่แก่ มบีา้นโบราณตา่งๆ ปลูกสรา้งไวอ้ยา่งกระจดักระจาย มถีนน
สายเ ดผ่านตวัเมอืงโบราณ สาย สองขา้ง

หรอือาหารทอ้ง ตา่งๆ



ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้่านชม (Three Pagodas)
ชาวเมอืง

ไม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆเลย
กโิลเมตร

69.13 สว่นเจดยีอ์กีสอง
องค ์สรา้งในสมัยราชวงศซ์อ้ง

นําทา่นเดนิทางสู่ (Zhongdian) หรอืแชงกร-ีลา่ (Shagri-La) งอยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีง

หลาง 700 กม. และ , ทุง่หญา้, ภูเขา,
“

ดนิแดนแหง่ความฝนั ” ระหวา่งทางแวะชม (Changjiangdiyiwan) เกดิ

แลว้หกัเสน้ทางโคง้180 องศาไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ (3)
บา่ย ชอ่งเขาเสอืกระโจน (Hutiaoxia) “ ’’

30 เมตร

ดว้ย

(Zhongdian) ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัทอ้งทุง่กวา้ง
แห่งทเิบต เห็นฝูงจามรแีทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบ้านของชาวทเิบต 3,350 เมตร จาก

ษ
“ ’’ The Lost Horizon นําท่านชม วดัซงจา้นหลนิ (Songzanlin)

บคลา้ยพระราชวังโปตาลา
แห่งทเิบต แต่ขนาดมกีารย่อสว่นลงมา หากวา่โปตาลาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวทเิบต วดัจา้นหลนิ



น (Zhongdian Old Town)
คนเดนิ

4)
... Tian Rui Yang Guang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนั ( รวมกระเชา้) – เมอืง – สระมงักรดํา -

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านเดนิทางสู่ (Shika Snow Mountain) หุบเขา

(The Valley of Blue moon)
- เจยีง

ควรพลาด จนไดร้บัการขนานามวา่ “ ” นําทุกท่านสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นและ

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัมั

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)
บา่ย (Lijiang) เล็กๆ

800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก

นําทา่นชม (Black Dragon Pool) อยู่

,



ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ ง (Lijiang Old Town) หรอื เมอืง

ชมไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างดี

แตกตา่ง



ตะวนัออก" และยงัเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย

พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู (7)

... Xiang He Yi Hao Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่



วนั ภูเขาหมิะมงักรหยก ( รวมคา่กระเชา้ไป-กลบั) – ( รวม ชมโชว)์ –
–

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)
นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)

, ,

หนาวเย็นของธรรมชาติ
, ดปี ทวิเขา

เงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า

อากาศ การปิดบํารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทข
หยุนซันผงิ (Yun Shan Ping) หรอื ทุง่หญา้หวนิซันผงแทน นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ทุง่
หญา้หยนุซนัผงิ (Yun Shan Ping) ประมาณ 3,205 เมตร รายลอ้มไป



(Impression Lijiang)
,000 เมตร

ได้
ชาวบา้นกวา่ 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่กายแบบสวยงามอลงัการ

เจยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโช

สภาพอากาศ หรอื – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมกีารปิดบํารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอ
นําทา่น ชมโชว์ Echoes of Shangri La แทน

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)
บา่ย นําทุกท่านสู่ (Jade Water Village)

ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี มีความ ประกอบไป



นเดนิทางสู่
ณ ภตัตาคาร (10)
... Fei Long Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนั เมอืงคนุหมงิ – รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกวนตู ้ – รา้นหยก

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11)
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ (Kunming) “เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ เพราะมี

-18 องศา
เซลเซียส คุ

รา้นบวัหมิะ ใหท้า่น
“บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และ

แมลงกดัตอ่ย
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายุราวๆหลาย
รอ้ยปี



นําทุกทา่น
กมากมาย



รา้นหยก (Jade Shop)

บรกิารอ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู (13)
... Mei Yin Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วนั รา้นชา –วดัหยวนทง – รา้นผา้ไหม - คนุหมงิ – สนามบนิสวุรรณภูมิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (14)
รา้นใบชา (Tea Shop) ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผูเ่ออ่ร”์ นนาน ชมการ

นําทา่นเดนิทางสู่ วดัหยวนทง
(Yuan Tong Temple)
ยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี ถัง

สามารถเดนิขา้มไ

ไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รา้นผา้ไหม

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยอาหารกวางตุง้ (15)
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ

15.20 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบนิสวุรรณภูมิ โดย สายการบนิการบนิไทย (Thai Airways) TG613 (ใช้
ระยะเวลาบนิ 2 15 นาท)ี

16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ

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



อตัราคา่บรกิาร

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่
เด็กมเีตยีง

ราคาไมร่วม

16 – 21 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

17 – 22 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

23 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

30 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

06 – 11 มถินุายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

13 – 18 มถิุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

20 – 25 มถิุนายน 2562 20,999 20,999 4,999 16,999

27 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 20,999 20,999 4,999 16,999

04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999

11 – 16 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999

12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

18 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

25 – 30 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

01 – 06 สงิหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

07 – 12 สงิหาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999

08 – 13 สงิหาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

15 – 20 สงิหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

22 – 27 สงิหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

05 – 10 กนัยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

19 – 24 กนัยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999



11 – 16 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

12 – 17 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

17 – 22 ตลุาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

18 – 23 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

19 – 24 ตลุาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

25 – 30 ตลุาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

26 – 31 ตลุาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

07 – 12 พฤศจกิายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

08 – 13 พฤศจกิายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

14 – 19 พฤศจกิายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

15 – 20 พฤศจกิายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

21 – 26 พฤศจกิายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

22 – 27 พฤศจกิายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999

05 – 10 ธนัวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

06 – 11 ธนัวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999

07 – 12 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999

19 – 24 ธนัวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999

26 – 31 ธนัวาคม 2562 25,999 25,999 7,999 20,999

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 29,999 9,999 24,999

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62 29,999 29,999 9,999 24,999

ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ**
วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ**

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-



** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท **

หมายเหต ุ:

หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ ากท่าน
เป็นจํานวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น


จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) **

 -กลบั พรอ้มคณะ 
 20 กก.  คา่รถรับ-
 
  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง



(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น
 กรุ๊ป เขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-
 เขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป)
 % %

1. กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท
ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ โดยระบบ

Waiting List)
ถัด

2. 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั

3. 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00
วันหยดุทําการของทางบรษัิท



1.
ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่ก

2. อเีมลล์
บ (กรณีดําเนนิการ

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร
2.3 หมด

** ยว เช่น
**

ยนแปลงการ
**

3. กา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

4. จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15
โดย

10
21

5.
วี โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ

6. 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00
ทําการของทางบรษัิท

1.

2. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้

แบบหมูค่ณะ

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล์ PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ
ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

2. รปูถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน



2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ
หรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)



- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

3.    สําเนาสจูบิตัร

**

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ **

** สามารถเป กําหนด จงึอาจ
**

** 22 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา า
แบบกลุม่ได้ **

1. อสิราเอล 2. อฟักานสิถาน 3. ปากสีถาน 4. อซุเบกสิถาน 5. ทาจกิสิขาน 6. เตริก์เมนสิถาน

7. อหิรา่น 8. อริกั 9. ตรุกี 10. อยีปิต ์ 11. ซาอดุอิาระเบยี 12. ซเีรยี

13. เลบานอน 14. จอรแ์ดน 15. อนิเดยี 16. ศรลีงักา 17. ลเิบยี 18. ซูดาน

19. แอลจเีรยี 20. ไนจเีรยี 21. คาซคัสถาน 22. รฐัปาเลสไตน์

1.
2.

ดย
ม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์

-

3. -

4.
ษัทพรอ้ม

5. ทางบรษัิทขอสงว

6.
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้

เป็นตน้
7.

ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ



9.

10. น
1,000

ลด

11.

12.
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่อ

บ


