กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
08.30 น.

10.50 น.
14.05 น.

ปี ใหม่ 2018

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง – ต้ ำหลี่
พร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 2 ) เคำเตอร์ D

สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางห้างฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน กระเป๋ าทุกใบ
จะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ TG612
ถึงสนามบินฉางสุ่ ย เมื องคุนหมิง เมื องหลวงและเป็ นเมืองที่ ใหญ่ ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตก
เฉี ยงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงเป็ นเมืองที่มีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี จึงทาให้มีทศั นี ยภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “ นครแห่ งฤดู ใบไม้ผลิ ”หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑล
ยูนนาน ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่ กบั ภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูร่ วมกันกว่า 20 เชื้ อชาติ เดิมมีชื่อ
ว่า “หนันเจา” หรื อ อาณาจักรน่ านเจ้ า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่
(ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองต้าหลี่ ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิ ชาวมองโกลพิชิตลงแต่ก็ยงั คงเหลื อ
ร่ องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น

ค่ำ
วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พัก ZMAX HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับเดียวกัน
เมืองโบรำณต้ ำหลี่ ( ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ (ไม่ เข้ ำ ) เมืองลี่เจียง-สระมังกรดำ - เมืองโบรำณลีเ่ จียง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
หลังอาหาร นำท่ำนชมเมืองโบรำณเก่ำแก่ ( ต้ ำหลีก่ ๋ เู ฉิง ) ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนอยูห่ ่างจากเมืองต้าหลี่13กิโลเมตร มีกาแพงเมือง
และป้ อมกาแพงเมืองล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมือง 4 ทิศ
ภำยในเมืองโบรำณมีถนนพาดผ่านสองข้างถนนล้วนประดับด้วยสิ่ งปลูกสร้าง
แบบจีนโบราณมีร้านค้าจาหน่ายของที่ระลึกสามารถเดินชมเมืองหรื อช้อปปิ้ ง
ในเมืองต้าหลี่ที่ยงั คงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีทีเดียว จากนั้น(ผ่ำนชม) เจดีย์
3 องค์ ที่ข้ ึนชื่อและมีชื่อเสี ยงของเมืองต้าหลี่ซ่ ึ งตั้งอยูใ่ นวัดฉงเซิ่ ง บริ เวณทาง
เหนื อของเมืองเก่าต้าหลี่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดียท์ ้ งั 3 องค์น้ ี
สร้างไม่พร้อมกันและมีขนาดต่างกันองค์ใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั ทาเป็ น
ชั้นๆเช่นเดียวกันรวม10ชั้นเป็ นรู ปแปดเหลี่ยมเมื่อคราวที่เกิดแผ่นดินไหว
ในต้าหลี่ ทาให้เจดียอ์ งค์เล็กทั้ง 2 องค์เอียงเข้าหาเจดียอ์ งค์ใหญ่แต่ไม่ลม้ ส่ วน
เจดียอ์ งค์ใหญ่ตอนแรกเกิดรอยแตกร้าวแต่ภายหลังรอยร้าวได้หายไปชมหอระฆังสู งประมาณ5ชั้น ( ถ่ ำยรู ปด้ ำน
นอก) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียงซึ่ งตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนานอยูห่ ่างจากนคร
คุนหมิงประมาณ600ก.ม.และเมืองเก่าลี่เจียงแห่งนี้ได้ถูกยกขึ้นทาเนียบมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
UNESCOเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง2,400เมตรที่นี่จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และยังเป็ น
ที่ต้ งั ถิ่นฐานของชนเผ่านาซี ซ่ ึ งอพยพมาจากทิเบตและอยูก่ นั ในสังคมผูห้ ญิงเป็ นใหญ่
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ชมสวนสำธำรณะเหยหลงถำนหรื อสระมังกรดำซึ่ งมีตานานเล่าขานกันว่ามีมงั กรหลายตัวปรากฏกายอยู่
ในห้วยน้ าแห่งนี้ ปั จจุบนั นี้เป็ นสวนสาคัญที่สุดของเมืองลี่เจียง ชมวิวทิวทัศน์บริ เวณสะพานหิ นอ่อนและเก๋ งจีน
ที่สวยงามเป็ นเลิศ สามารถมองเห็นวิวภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากกั้นหลังที่สวยงามยิง่ จากนั้นนาท่านชมเมือง
เก่ำดำหยันหรื อเมืองเก่ำลีเ่ จียง ที่มีประวัติ 800 กว่าปี และยังคงรักษาความงามในอดีตไว้เป็ นอย่างดี ทางเดินที่ปู
ด้วยหิ นอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลาธารที่ไหลผ่านเกื อบทุกหลังคาเรื อน สะพานโค้งหิ นที่เก่าแก่ ต้น
หลิวริ มธารที่ปลิวไปมาตามสายลม ทั้งหมดเหล่านี้ ได้ทาให้เมืองเล็กๆ แห่ งนี้กลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อปี ค.ศ .1997
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำรนำท่ำน สู่ ทพี่ กั ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

ภูเขำหิมะมังกรหยก (กระเช้ ำใหญ่ ไป-กลับ) – โชว์จำงอีโ้ หมง – อุทยำนนำ้ หยก – เมืองฉู่ ส่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่านสู “ภูเขำหิมะมังกรหยก”นาท่านเปลี่ยนนัง่ รถใน
อุทยานเพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสู ง3,356เมตรนั่ง
กระเช้ ำใหญ่ ข้ ึนสู่ ภูเขาหิ มะมังกรหยกสู่ จุดชมวิวสู งสุ ดจาก
ระดับน้ าทะเล4,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัมผัสหิ มะที่ปกคลุมอยู่
ตลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด
และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อ
มองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อย บนพื้นสี
ขาวของหิ มะที่ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าเงินของ
ท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กาลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้
ชื่อว่าภูเขาหิ มะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ากับความหนาว
เย็นของธรรมชาติ นาท่านชม โชว์ ใหญ่ลี่เจียง ผู้กำกับชื่ อก้ องโลก จำง
อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดง
กว่า 600 ชีวิต แสง สี เสี ยง ตระการตา เล่าเรื่ องราวชี วติ ความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม อุทยำนน้ำหยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านา
ซี กลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่ งมีรูปปั้ น
แกะสลักด้วยไม้ขา้ งขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และน้ าตกมังกร ที่
ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ า ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามชื่อว่า
มังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดา ซึ่ งเป็ นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนาท่าน
เดินทางกลับ สู่ เมืองฉู่ ส่ง เป็ นเมืองโบราณที่มีความสาคัญของมณฑลยูนนานเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเสน่ห์แห่ง
อาณาจักรโบราณ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พัก YUNHUA หรื อเทียบเท่ำระดับเดียวกัน
เมืองฉู่ ส่ง – คุนหมิง – เมืองโบรำณกวนตู้ – อิสระช้ อปปิ้ ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง เป็ นเมืองเอกในมณฑลยูนนานนสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจานวนประชากร
ประมาณ 3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000 คน ที่อาศัยอยูใ่ นเขตตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบเตียนฉื อ
ด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดปี

เทีย่ ง
บ่าย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
15.30 น.
16.30 น.

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางไปย่านการค้าของเมืองโบราณกวนตู้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และ
ลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อน
หย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการอนุรักษ์
สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อนส่ วนกลางของลาน
เอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ น
ที่ต้ งั ของวัดลามะหรื อวัดธิเบตเมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พัก DYNASTY หรื อเทียบเท่ำระดับเดียวกัน
วัดหยวนทง – คุนหมิง – กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่านชมวัดหยวนทงซึ่งเป็ น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง
มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีน
โบราณมีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆภูเขาและเมืองคุนหมิง
นาท่านนมัสการพระพุทธชิ นรำชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
สมัยที่พณ.เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีการอัญเชิญมา
ประดิษฐานมาที่วดั แห่งนี้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG613
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร

อัตรำค่ ำบริกำร

อัตรำนีร้ วม

อัตรำนีไ้ ม่ รวม

ปี ใหม่ 2018 จำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ ท่านละ
29,900
บาท (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดี่ยวเพิม่ ท่ านละ
4,000
บาท
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
 ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทาการ
 บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้น.
 ค่าน้ าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )

กำรชำระเงิน สำหรับกำรสำรองโปรแกรมท่ องเที่ยว
ทาง ห้ างฯขอรับเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ณ วันจองและชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน )
เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจีน
1
2.
1.

หนังสื อเดินทำง ( พำสปอร์ ต ) เล่มจริง มีอำยุเหลือใช้ ไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน
รู ปถ่ ำยสี ขนำด 2 นิว้ ท่ ำนละ 2 รู ป ( ไม่ รับรู ปถ่ ำยรำชกำร ) ฉำกหลังสี ขำว ( ไม่ ใส่ เสื้ อสี ขำว )

กำรยกเลิกทัวร์




กรณียกเลิกก่ อนวันเดินทำง ภำยใน 30 วันทำกำร ทางห้างฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
กรณียกเลิกก่อนวันเดินทำง ภำยใน 14 วันทำกำร ทางห้างฯขอหักเงิน 60% ของราคาทัวร์

หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระเงินค่ามัดจาที่นงั่ สายการบิน 10,000 บาท
และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตนั้น ๆ เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ






บริ ษทั ๆ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ๆ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ๆ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้ว ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
บริ ษทั ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามอออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ

