โปรแกรมทัวร์ จีน RADIANCE OF KUNMING (MU) 6วัน 5คืน – รหัสทัวร์

CH281827

วันแรก
13.00 น.

15.55 น.
19.25 น.

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า
อีสเทิรน์ แอร์ไลน์ (MU) โดย พบเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ คอยอานวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋า
เดินทาง และนาท่านเช็คอินรับบัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
(สายการบินไชน่ าอีสเทิรน์ แอร์ไลน์ ให้โหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมเป็ น 46 กก.)
เหิรฟ้ าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
เที่ยวบินที่ MU742 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั ่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่ฉง
เดิมเมืองฉู่ฉงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ ใช้เวลาทางรถไปทาง
เหนื อ 2 ชัว่ โมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร (ทางด่วน) เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
ตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดียส์ ามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ าแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ เมื องต้าหลี่ ต้าหลี่เป็ นเมื องเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณที่ ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่
และเทื อกเขาชังช้าน ซึ่ งมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง เป็ นเมืองเอกของ เขต
ปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้าหลี่มี
ชื่อเสียงในฐานะเป็ นแหล่งผลิ ตหินอ่อนหลากหลายชนิ ด ซึ่งนาไปใช้ในการก่อสร้างและประดับ
ตกแต่งอาคาร รมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาที่งดงาม
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จากนั้ น น าคณะเดิ น ชม เมื อ งเก่ า ต้าหลี่ ที่ ส ร้า งขึ้ นเมื่ อ กว่า 1,000 ปี ก่ อ น แต่ ถึ งแม้ได้ผ่ า น
กาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ ก็ยงั คงอยูใ่ นสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตู
เมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนื อที่มีสถาปั ตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบา้ น
โบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตดั ผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่ งซึ่ง
ทุกวันนี้ ได้กลายเป็ นถนนย่านการค้าที่คึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพ่อค้า
ชาวไป๋ที่แต่งชุดประจาเผ่าขายสินค้าพื้ นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้ นเมืองและเครื่องเงิน
และอาหารท้องถื่ นต่างๆ ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดียส์ ามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญ หน้ากับทะเลสาป อยู่ห่างไปทางเหนื อของเมือง
เก่าต้าหลี่ประมาณหนึ่ งกิโลเมตร โดยเจดียท์ ้ังสามก่อสร้างด้วยอิฐ องค์ใหญ่ที่สุดและเป็ นองค์
ประธาน 16 ชั้น อยู่ ต รงกลาง มี รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย ม สู ง 69.13 เมตร ประดิ ษ ฐานเมื่ อ สร้า ง
อาณาจักรต้าหลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ส่วนเจดียอ์ ีกสององค์ สร้างในสมัยราชวงศ์ซอ้ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องจงเตี้ ยน(แชงกรี-ล่า) ซึ่ งอยู่
ทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลยู น นานซึ่ ง มี
พรมแดนติ ดกับ อาณาเขตหนาซี ของเมื อ งลี่ เจี ยง และ
อาณาจัก รหยี ของเมื อ งหนิ งหลาง ซึ่ งอยู่ห่ างจากนคร
คุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม
ของป่ าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิ ด
ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนี ยภ์ าพที่งดงาม สถานที่แห่ง
นี้ จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝั น ”ระหว่างทางแวะ
ชม โค้งแรกของแม่น้ าแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแม่น้ าจิน
ซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็ นที่ราบสูง
ไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้ง 180
องศาไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ไหลไปรวมกับ
แม่น้ าอีกสายหนึ่ งกลายเป็ นแม่น้ าแยงซีเกียง
จากนั้นนาท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ปิ้ ง
จอร์จ’’ ซึ่งเป็ นช่องแคบช่วงแม่น้ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทรายทอง) เป็ นช่องแคบ
ที่มีน้ าไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้ มี
ความแคบมาก จนทาให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั ่งตรงข้ามได้ จึงเป็ นที่มาของชื่อช่องแคบ
เสือกระโจน”ซึ่งที่ตรงนี้ ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุดด้วย
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หลังจากนั้ นนาท่านเดินทางเข้าสู่เขต เมืองจงเตี้ ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ ท้องทุ่ งกว้าง
แห่งทิ เบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ขา้ งบ้านของชาวทิ เบต ที่ อยู่บนความสูง 3,350 เมตร
จากระดับน้ าทะเล เป็ นจุ ดที เจ้าหน้าที่ จีนสันนิ ฐานว่า คื อเขตเมื องสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่
กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้ าที่เลือนหาย’’ THE LOST HORIZON
จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวชมในเขต เมืองเก่าจงเตี้ ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอย
น้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้ อของที่ระลึกแบบทิ เบต เช่น หมวกคาวบอย แส้
หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง
สระมังกรดา - เมืองเก่าลี่เจียงเช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม วัด ชงจ้านหลิ ง วัดลามะที่ มีอายุ เก่าแก่กว่า
300 ปี และมี พระลามะจาพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป
สร้างขึ้ นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลา
ก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง
วัดจ้านหลินซื่ อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่ นคร
ลาซา แห่งทิ เบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโป
ตาลาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิ เบต วัดจ้านหลินซื่ อนี้
ถือว่าเป็ นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิ กชนในบริเวณที่ ราบ
สูงทิ เบตนั ่นเอง ท่ านจะได้สัม ผัส กับ วัฒ นธรรมของชาว
ทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย
จากนั้นเดินทางสู่ภูเขาซื่อคาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าขึ้ น
ไปยัง หุ บ เขาพระจัน ทร์สี น้ าเงิ น ในฤดู ห นาวเมื่ อ โดยสารกระเช้า ไปถึ ง ยอดเขาสู ง กว่ า
ระดับน้ าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ทอ้ งฟ้ าสี
คราม งดงามดัง่ ภาพวาด ในฤดูรอ้ นจะมีดอกไม้ป่าสีม่วง สีชมพูบานสะพรัง่ ไปทัว่ ทุ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั น่ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง ลี่เจียงเป็ นเมืองเล็กๆ ที่ ต้งั อยู่ท่ามกลางขุนเขาทาง
ตอนเหนื อ ของต้าลี่ ซึ่ งมี ป ระวัติศาสตร์อัน เก่ าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสู งประมาณ
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2,400 เมตรจากระดับน้ าทะเล ทาให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็ นที่ต้งั ถิ่นฐานของชน
เผ่าหน่ าซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความน่ าสนใจตรงที่เผ่านาซีเป็ นเผ่าที่หญิงเป็ นใหญ่
นาท่านชม สระน้ ามังกรดา อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยูว้ ฉวน ตั้งอยูใ่ นตัว
เมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิ ศเหนื อประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ
11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) สระน้ ามังกรดามี
จุดเด่นที่ ความใสของน้ าที่ ใสราวกับมรกต สะท้อนภาพทิ วทัศน์ ของเทื อกเขาหิมะมังกรหยกได้
อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดาเป็ นหนึ่ ง
ในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้ปลาแซลมอล
XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้ โหมว) – อุทยานน้ า
หยก – ฉู่ฉง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ขึ้ นสู่จุด
ชมวิวบนยอดเขาที่ ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสู งกว่า
ระดั บ น้ าทะเลถึ ง 4,506 เมตร เพื่ อ ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ แ ละ
ธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่ สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอด
เขา ท่ า นจะได้ชื่ น ชมและดื่ ม ด า่ กั บ ความหนาวเย็ น ของ
ธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียง
เหนื อของเมืองเก่าลี่เจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอด
เขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล จึงมี
หิ ม ะป ก ค ลุ ม ต ลอดปี ทิ วเขาแห่ งนี้ ป ระก อบ ไป ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งหุบห้วย ธารน้ า แนวผา และทุ่งหญ้า
น่ าซี ทิ วเขาแห่งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะ
คล้ายมังกรกาลังเลื้ อย สีขาวของหิมะที่ ปกคลุมอยู่น้ั นดูราว
กับหยกขาว ที่ตดั กับสีน้ าเงินของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาวบน
ฟากฟ้ า
จากนั้ นท าท่ านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ซึ่ งกากับ การ
แสดงโดยจาง อี้ โหมว ผูก้ ากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดง
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เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

กลางแจ้งขึ้ นมาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ น
ฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงได้นี้ใช้นักแสดงซึ่งเป็ นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์รอ้ ง เต้น
เล่ น พร้อ มแสง สี เสี ยง และการแต่ งกายแบบสวยงาม ซึ่ งเนื้ อหาของการแสดงเป็ นการเล่า
เรื่องราว ให้ได้รบั รูถ้ ึงวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง ถือว่าเป็ นการแสดง
โชว์กลางแจ้งที่ยงิ่ ใหญ่ตระการตาเป็ นอย่างยิง่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าทุ ก ท่ า นสู่ อุ ท ยานน้ า หยก เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ใหม่ ในลี่ เจี ย ง เป็ นหัว ใจทางด้า น
วัฒนธรรมของชนเผ่านาซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามที่ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมี
รูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และน้ าตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดย
จะแบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้า ชั้นที่สองชื่อมังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามชื่อมังกรโบย
บิ น และยังมีตน้ ไม้เทวดา ซึ่ งเป็ นที่ สักการะบูชาของคนในพื้ นที่ น้ั นโดยมี อายุมากกว่า 500 ปี
และแหล่งน้ าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจึงได้นา
ปลาแซลมอลมาเลี้ ยงไว้ ท่ านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั้งสีดาและสีทองว่ายอยู่ในสระน้ าของ
อุทยาน
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งฉู่ ฉ ง เป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ อยู่ร ะหว่า งคุ น หมิ ง กับ ต้า หลี่ เป็ นเขต
ปกครองตนเองชนเผ่าอี๋ ซึ่งเป็ น 1 ใน 56 ชนเผ่าของจีน
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู ้ – ร้านหยก
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ นครคุ น หมิ ง เมื องที่ ได้ถูก ขนานนามว่า “เมื องแห่งฤดู ใบไม้ผ ลิ ” เพราะมี
สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้ นไม่รอ้ นมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15
-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้เลือกซื้ อครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อ “บัว
หิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารกวางตุง้
นาท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ ทา
จากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
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จากนั้ นนาท่ านแวะชม เมืองโบราณกวนตู ้ เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวที่ ได้รับการฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่ง
การค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้ นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุก
เพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้ นมาเพื่อเป็ น
การอนุ รัก ษ์ ส ถาปั ตยกรรมของร้า นค้า ร้า นขายแบบจี น ใน สมั ย ก่ อ น ส่ ว นกลางของลาน
เอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้งั ของวัดลามะ หรือ
วัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลาย
ชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่วมกันได้อย่างกลมกลืน

คา่
พักที่
วันที่หก
เช้า

ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันตามอัธยาศัย จากนัน่ นาท่านสู่ ร้านหยก หยกเป็ นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง
และได้รบั ความนิ ยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็ นเครื่องประดับนาโชค ผูใ้ ดที่
ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างน่ าอัศจรรย์ ให้ท่านได้เลือก
ซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่ท่านรัก
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ดไก่ดา
LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ร้านใบชา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชิมชาที่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการ
สาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็ นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
จากนั้ นนาท่านชม วัดหยวนทง วัดที่ ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็ นอาราม
ทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั มีอายุยาวนานประมาณ
1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยม
กลางสระน้ าสี มรกต ศาลาแปดเหลี่ ยมหลังนี้ เป็ นศาลาที่ อู๋ซานกุ ย้ สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ใน
ศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจ้าแม่กวนอิม
หยก” ด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จาลอง) ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน ให้อญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วดั แห่งนี้
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บริการอาหารกลางวัน (Set Box : KFC เพื่อความสะดวกในการเดินทางสูส่ นามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
13.15 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU741
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั ่วโมง 30 นาที)
14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุต ่ากว่า18ปี ) (เด็กอายุต ่ากว่า18ปี )

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561

22,777

22,777

22,777

4,500

15,900

01 – 06 มีนาคม 2561

23,777

23,777

23,777

4,500

15,900

14 – 19 มีนาคม 2561

23,777

23,777

23,777

4,500

15,900

28 มี.ค. – 02 เม.ย.61

23,777

23,777

23,777

4,500

15,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิ มะ, ผลิตภัณ ฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุ ก , ร้านปี่ เซี ยะ ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. โหลดได้ 2 ชิ้ น รวมเป็ น 46 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอร์ตไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น !!!!
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุป๊ ผูเ้ ดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 1วันทาการ
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2.

นักท่องเที่ยวชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให้
ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวต้องการขอรับเงิ นค่าบริการคืน นั กท่องเที่ ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่า บริการต่างๆ
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ (วันทา
การนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะ
หักค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
2.4 เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจอง
และจ่ายมัดจาแล้ว ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่องบิ นไปแล้ว
หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมดหรือ
บางส่วนได้
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้

วัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวมิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้ าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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