
 

          

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัที ่16-21 พ.ค. 62 24,888.- 

วนัที ่20 – 25 ม.ิย. 62 23,888.- 

 

รำคำไมร่วมคำ่วซีำ่ 
(ส ำหรบัลูกคำ้ทีม่ทีะเบยีนบำ้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอืเทำ่น ัน้ 

กรณีลูกคำ้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภำคเหนอื เก็บเพิม่ ทำ่นละ่ 750 บำท) 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 120 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม(่สนำมบนิเชยีงใหม)่-คุนหมงิ(สนำมบนิฉำงสุย่)-เมอืงฉูส่ง 

14.00 น. คณุะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิเชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ บรเิวณเคำนเ์ตอร ์สำยกำร

บนิไชนำ่อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร

บนิตรง !! เชยีงใหม ่คุนหมงิ  

ตำ้หล ีลีเ่จยีง แชงกรลีำ่  พชิติ 2 หบุเขำ  
6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่ อสีเทริน์ (MU) 

 ชมควำมงดงำม ภเูขำหมิะมงักรหยก (น ัง่กะเชำ้) 

 ชมโชวอ์นัยิง่ใหญ ่IMPRESSION LIJIANG โดยผูก้ ำกบัชือ่กอ้งโลก จำง อวี ้โหมว 

 ชมควำมงดงำมของ หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ (น ัง่กระเชำ้) 

 ชมควำมงดงำมของ วดัลำมะจงซำ้นหลนิ 

 ชมควำมงดงำมของ เมอืงโบรำณลีเ่จ ีย่ง 

 เมนู พเิศษ!! สุก ีเ้ห็ด /สุก ีป้ลำแซลมอล/ อำหำรจนีกวำงตุง้ 

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดำว 

 



 

          

 

การเดนิทางใหก้บัทุกท่าน 

16.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคุนหมงิโดยเทีย่วบนิที ่MU2596 

19.10 น. เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิครคุนหมงิ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้น าคณะ

เดนิทางสู ่เมอืงฉู่สง ซึง่เป็นเมอืงโบราณทีม่คีวามส าคญัของมณฑลยูนนานเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัและ

เสน่หแ์ห่งอาณาจักรโบราณเมอืงฉู่สงหรอืชาวเผ่าอี๋ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) 

ค ำ่ บรกิารอาหารค า่ เป็นชุด MAC DONALD หรอื KFC 

พกัที ่  พกัที ่XIONG BAO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 
ฉู่สง-ตำ้หล-ีเมอืงโบรำณตำ้หลี-่ผำ่นชมเจดยีส์ำมองค-์โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซเีกยีง 

เมอืงโบรำณแชงกรลีำ่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงตำ้หลี ่(ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง)เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ 

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจนีในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่กบัภูเขาฉางซานทีร่ะดบั 

1,975 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่ร่วมกนักวา่ 20 เชือ้ชาต ิเดมิมชีือ่วา่ “หนัน

เจา” หรอือาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจักรตา้หลี ่

(ค.ศ. 937) และตอ่มาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก็่ถูก กบุไลขา่น ผูเ้ป็นจักรพรรดชิาวมองโกลพชิติ

ลง แตก็่ยังคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีง จากนัน้น าท่าน

ชม เมอืงโบรำณแหง่ตำ้หลี ่สมัผัสบรรยากาศอนัสงบเงยีบของเมอืงไท่เหออนัเป็นนครหลวงของ

อาณาจักรโบราณน่านเจา้ชมซากเมอืงเกา่และก าแพงเมอืงโบราณพรอ้มชมหลกัศลิาหนันเจาซึง่บันทกึ

เรือ่งราวความสมัพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์ัง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่าน ผำ่นชม ดำ้นนอก  “ซำนถำ่” หรอืเจดยี ์3 องค ์แหง่วดัฉงเซิง่ อนัเป็นสญัลกัษณข์องเมอืง

ตา้หลีท่ีโ่ดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเออ๋ไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองค์

กลางมคีวามสงูถงึ 70 เมตรสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั ซึง่จะมลีกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีานซึง่

เป็นสถาปัตยกรรมทีส่รา้งขึน้ในสมัยเดยีวกนั สว่นองคเ์ล็กอกี 2 องคส์รา้งเพิม่เตมิทหีลงัในสมยัราชวงศ์

หยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนาก าลงัไดร้ับความนยิมสงูสดุในประเทศจนี และไดม้กีารบูรณะเจดยี์

เหลา่น้ีในชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 ชิน้ในองคเ์จดยี ์

จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่เมอืงจงเตีย้น “แชงกรลีำ่” ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูน

นานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลีเ่จยีงและอาณาจักรหยขีองเมอืงหนงิหลาง ซึง่อยู่

ห่างจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิีง่ดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขา

ทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภูมปิระเทศรวมกบัทัศนียภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งน้ีจงึไดช้ือ่วา่

“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกแมน่ ำ้แยงซเีกยีง (ฉำงเจยีงตีย่ ีว่ำน) เกดิจาก

แม่น ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หัก

เสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น “โคง้แรกแม่น ้าแยงซ”ี ขึน้   น าท่านชม เมอืง

โบรำณแชงกรลีำ่ เป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมชาวทเิบตลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ของคนพืน้เมอืงและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายจากนัน้น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงลีเ่จยีง

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 พกัที ่ZHA XI DE LE HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 



 

          

 

 

วนัที ่3 วดัลำมะซงจำ้นหลนิ-หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ-ลีเ่จยีง-รำ้นสำหรำ่ยเกลยีวทอง 

เมอืงโบรำณลีเ่จยีง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม วดัลำมะซงจำ้นหลนิ ตัง้อยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิง ห่างจากเมอืงจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 

กโิลเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปี มพีระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 

700 รูป สรา้งขึน้ในสมัยการปกครองของดะไลลามะองคท์ี ่5 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัสมัยอยธุยาตอนตน้ 

ในชว่งศตวรรษที ่17 สมัยจักรพรรดคิงัซแีหง่ราชวงศช์งิไดม้กีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง้

โครงสรา้งของวดัแห่งน้ีสรา้งตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลกั 2 

หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรับพระกวา่ 100 หอ้งนอกจากน้ียังมโีบราณวตัถุอกีมากมาย 

รวมทัง้รูปปั้นทองสมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ  น าท่านเดนิทางสู ่หุบเขำพระจนัทรส์นี ำ้เงนิ แห่ง

เมอืงแชงกรลีา่ มคีวามสงูกวา่ 4,500 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายตอ่กนั

ลกัษณะคลา้ยมังกร เป็นหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามมาก ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น หนึง่สวรรคบ์น

ดนิ สะกดทุกสายตาของผูม้าเยอืน น าท่านโดยสารน่ังกระเชา้ ซึง่แบ่งเป็น 2 ชว่ง จุดแรกคอื ศนูย์

ท่องเทีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ตอ่ไปยัง จุดบนสดุของ หุบเขาพระจันทรส์นี ้า

เงนิ เป็นจุดชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้่านไดส้มัผัสกบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขาอย่างเต็มที ่และชืน่ชมกบั

ทวิทัศน ์อนัสวยงามบนยอดเขา ทีม่หีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย เดนิทางตอ่สู ่เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงามเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวน่าซี

ถอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทาง

สงัคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อกีดว้ย แวะชมสนิคำ้สำหรำ่ย

เกลยีวทอง พชืใตน้ ้าล ้าคณุคา่อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิ

อาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้ จากนัน้น าท่านชมเมอืงโบรำณลีเ่จยีงหรอืเมอืงโบราณตา้เหยยีน

เจิง้ซ ึง่เป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้มาในสมัยตน้ราชวงศถ์งัมปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมอืงตัง้อยู่

ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้านอ้ยใหญ่ทีไ่หลมาจากสระมงักรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งน้ีมี

รูปร่างลกัษณะคลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณเ์ชน่อาคาร

ไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่ังคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผ่านเมอืงแห่งน้ีดว้ยความ

สวยงามเหลา่น้ีท าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทกึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโกนอกจากน้ียามค า่คนืก็มกีารประดบัไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 

ชัว่โมง) 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พกัที ่ GOLDEN SPRING HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที ่4 ภเูขำหมิะมงักรหยก(กระเชำ้ใหญ)่-โชวจ์ำงอวีโ้หมว –อทุยำนน ำ้หยก-รำ้นใบชำ-ตำ้หลี ่

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

 

น าคณะโดยสำรกระเชำ้ไฟฟ้ำ(กระเชำ้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจุดชมววิเขำหมิะมงักรหยกทีค่วามสงู

ระดบั 4,506 เมตรใหท้่านไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายูน

นานทีม่อีายุกวา่พันปีเทอืกเขาน้ีหากมองดแูลว้ลักษณะคลา้ยมังกรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของ

ชือ่เทอืกเขาจากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้

โหมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใช ้

นักแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีงการแตง่กายตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่า

ตา่งๆ ของเมอืงลีเ่จยีงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้ ากบัชาวจนีทีม่ี

ชือ่เสยีงในระดบัโลกลา่สดุไดฝ้ากผลงานไหก้บัพธิเีปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้งความ

ประทับใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย เดนิทางสู ่อทุยำนน ำ้หยก ซึง่มตีาน ้าธรรมชาตผุิดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการละลายของ

น ้าแข็งบนภูเขาหมิะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซกีลมกลนืกบัธรรมชาติ

ประกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ ึง่มรีปูปั้นแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรที่

ไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มังกรออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มังกรเลน่น ้าชัน้ทีส่าม

ชือ่วา่มังกรโบยบนิและยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของคนในพืน้ทีม่อีายมุากกวา่ 500 ปี 



 

          

 

(ใชเ้วลาเดนิทาง 2.50 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พกัที ่XIONG BAO HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่5 ตำ้หลี-่คนุหมงิ-รำ้นหยก-รำ้นยำงพำรำ-อสิระชอปป้ิง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนานมี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่

สงูเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีูมอิากาศ

ทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิี่

สวยงาม (ใชเ้วลาเดนิทาง 4-5 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชม สวนน ำ้คุนหมงิ ( Kunming Waterfall 

Park) สวนสาธารณะใจกลางเมอืงคนุหมงิ ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่และเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ

ยอดฮติของชาวเมอืงคนุหมงิเลยทเีดยีว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้วลาสรา้งกวา่ 3 ปีดว้ยกนั 

ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอกี 2 แห่ง ทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอย่าง

น ้าตกใหญ่ยักษ์นัน้ กวา้งกวา่ 400 เมตรและมคีวามสงูถงึ 12.5 เมตร ถอืเป็นน ้าตกฝีมอืมนุษยท์ีย่าวเป็น

อนัดบัของเอเชยี เบือ้งลา่งน ้าตกเป็นทะเลสาบทีม่ทีางเดนิพาดอยู่ สามารถเดนิชมววิสวยๆ ได ้ถา้เดนิ

ขึน้ไปบรเิวณ Visitor ‘center จะสามารถ ชมววิทะสาบกวา้งเหนือน ้าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากน้ีรอบๆ 

ทะเลสาบยังมทีางเดนิใหเ้ดนิเลน่พักผ่อนหย่อนใจ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

บำ่ย ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ หยก ก าไลหยก แหวนหยก หรอื ผเีซยีะสตัว ์มงคลทีม่ชี ือ่เสยีง แวะชม รำ้น

ยำงพำรำ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สิน้คา้เพือ่สขุภาพ อาท ิหมอน ทีน่อนยางพารา  จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง 

หำ้งวอลมำรท์ หรอืถนนคนเดนิจนิป้ีลู ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 พกัที ่ GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่6 วดัหยวนทง-รำ้นบวัหมิะ-คุนหมงิ(สนำมบนิฉำงสุย่)-เชยีงใหม(่สนำมบนิเชยีงใหม)่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 เขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวดัทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอาราม

ทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิอายุเกา่แกก่วา่พันปีภายในวดัตกแตง่ร่มรืน่สวยงามกลางลาน

มสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่

ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิรำช(จ ำลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทน ์นายกรัฐมนตรคีน



 

          

 

ที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ดัหยวนทง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รำ้นบวัหมิะ

และศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบรำณจนีใหท้่านนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยา

นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งัหรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุ

เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 

 

 

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฉางสุย่ 

14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่่าอากาศเชยีงใหม่ โดยสำยกำรบนิสำยกำรบนิไชนำ่อสีเทริน์ (MU) เทยีวบนิ

ที ่MU2569   

15.20 น. ถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่โดยสวสัดภิาพ... 

 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่คนุหมงิ ตำ้หล ีลีเ่จ ีย่ง แชงกรลีำ่ พชิติ 2 ภเูขำ  6 วนั 5 คนื (MU)(GO1CNXKMG-MU001) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทำ่นละ 

วนัที ่16-21 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 4,800.- 18,588.- 

วนัที ่20 – 25 ม.ิย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 4,800.- 18,588.- 

***  รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,900 บำท / ทำ่น *** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลกูคา้ทกุทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม 

ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่เชค็ขอ้มลู

ความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 



 

          

 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดงัตอ่ไปนี้ 1. เชยีงใหม ่2. เชยีงรำย 3. 

นำ่น 4. พะเยำ 5. แพร ่6.ล ำปำง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล ำพนู9. อุตรดติถ ์10. ตำก 11.พษิณุโลก 12.สโุขทยั 

กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวัดภาคเหนือ ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 750 บาทจากราคาทัวร ์

และไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิ

ก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัทฯ์ลฯ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 120 หยวน / ทำ่น สว่นหวัหนำ้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและควำมพงึพอใจ

ของทำ่น 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้



 

          

 

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบัุน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

 

** ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงัน้ี ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  / - ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรูปถ่ายไมเ่กนิ   6 เดอืน 



 

          

 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้ 2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบัิตรและสตูบัิตรของเด็กฉบับแปล  

 - กรณีทีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบัุน ทีอ่ยูท่ ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุก

เฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจ

มกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดังนั้นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอื

เดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / 

ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 


