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ไมถ่งึเตอ๋ชิง่ ไมไ่ดส้มัผสัดนิแดนแชงการลีา่แท้ๆ  
“แชงการลีา่” สถานทีเ่ลา่ขานถงึดนิแดนแหง่ความสขุ สงบ สวยงาม ทา่มกลางเทอืกเขา

หมิาลัยอนัสงูชนั ทีซ่ ึง่เปรยีบเสมอืนดนิแดนตอ้งหา้ม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มชาวยโุรป ที่
ตอ้งการจะเดนิทางแสวงหาขอบฟ้าใหมท่ีย่งัไมม่กีารคน้พบ เจมส ์ฮลิตัน นักเขยีนชาวองักฤษ  

ผูถ้า่ยทอดภาพฝันของดนิแดนแหง่ทีร่าบสงูในเขตจงเตีย้น  
ออกมาเป็นแดนสวรรค ์“แชงการลีา่” ไวใ้นนวนยิายอมตะ ชือ่ “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปใหส้ดุหยดุที.่..เตอ่ชงิ - แชงกรลีา่ 

คนุหมงิ ตา้ลี ่ล ีเ่จยีง (รถไฟดว่นลีเ่จยีง-คนุหมงิ)  

8วนั 7คนื ไมเ่ขา้รา้นชอ๊ปป้ิง 
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พเิศษ!! ชมธารน า้หมงิหยง่ 

พเิศษ!! น ัง่รถไฟดว่นจากลีเ่จยีงสูค่นุหมงิ 

พเิศษ!! แถมโชวจ์างอวีโ้หมว Impression of Lijiang 

น ัง่กระเชา้กอนโดลา่ขึน้ภเูขาหมิะมงักรหยก 

พเิศษ!! ราคาไมล่งรา้น 
 

 

วนัเดนิทาง 

ราคา  

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

 

วซีา่กรุป๊ 

27 ต.ค. – 3 พ.ย. 62 34,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

24 พ.ย. 1 ธ.ค. 62 33,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

8 -15 ธ.ค. 62  34,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

24 – 29 ธ.ค. 62 34,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 63 36,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

1 – 8 ก.พ. 63 33,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

29 ก.พ. – 7 ม.ีค. 63 33,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

21 – 28 ม.ีค. 63 34,900.- 6,800.- รวมวซีา่กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง  

ราคารวม ค่าวซี่ากรุ๊ป 800 บาท(หนา้ด่าน), ค่าธรรมเนียมตั๋วYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทาง
อาจตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่เตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนียมตั๋วเพิม่จากนี้ 

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนรถ และ หัวหนา้ทัวรไ์ทย รวม 300 หยวน 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ กรณีประกาศขึน้ราคาคา่บัตรผา่นประตหูรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ* มปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 
1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดืม่ทกุวันทอ่งเทีย่ว *ครบ 10 ทา่นออกเดนิทางไมม่ี
หัวหนา้ทัวรไ์ทยแตม่ไีกดจ์นีพูดไทยรับทีส่นามบนิคนุหมงิ/ ครบ 16 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทย
เดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ 

โปรดทราบ 
1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิปรับเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ 
ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิท่านใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผือ่เวลา
และสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้เพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบ 
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วนัแรก สวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตา้หลี ่

08.00 น. พรอ้มกันทีส่วุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเชค็อนิ D สายการบนิไทย ** จอดรถสง่ผูโ้ดย 

สารไดท้ีป่ระต ู3-4         

10.50 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่TG 612  

14.05 น. ถงึสนามบนินครคนุหมงิ เมอืงเอกของมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ม ี ขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล ครอบคลมุพืน้ที ่15,561 ตารางกโิลเมตร อยู ่สู ง เห นื อ ระดั บ น ้ า 

ทะเล 6,200 ฟตุ มปีระชากร 33 ลา้นคน มชีนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ คนุหมงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไม ้

ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและ

ภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป  

  น าทุกท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตา้หลี ่เมอืงตา้หลีท่ีค่นไทย
ทั่วไปรูจั้กในชือ่ "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู เป็นแหล่งชมุชนส าคัญของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชนชาตสิ่วน
นอ้ยของจนี ตัง้อยู่บนทีร่าบสูงยูนนาน-กุย้โจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน ้าทะเล ห่างจากนคร
คนุหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดยรถโคช้ (5 ชัว่โมง)  

18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น ทีภ่ัตตาคารระหวา่งทาง 

21.00 น. ถงึตา้หลี ่น าทา่นเขา้ทีพ่ัก  พักที ่TONG XIN TANG HOTEL หรอื GREEN EAST HOTEL 
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ตา้หลี-่ผา่นชมเจดยี3์องค-์เมอืงโบราณตา้หลี-่โคง้แรกแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอื

กระโจน-จงเตีย้น-เมอืงเกา่ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  ชมเมอืงตา้หลี ่น าท่านผ่านชมเจดยีส์ามองค ์ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงตา้หลี ่เจดยี ์3 องค ์มอีงค์
ประธาน 16 ชัน้อยูต่รงกลาง มชีือ่เรยีกวา่ “เชยีนสวนิถา่” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมือ่สรา้งอาณาจักร
ตา้หลี ่เมือ่ประมาณ 1,000 ปี ทีผ่า่นมา ถกูลมฝนกัดกร่อน เผชญิแผ่นดนิไหวหลายครัง้แต่ก็มีการบูรณะ
เรือ่ยมา พุทธศาสนาทีเ่มอืงตา้หลีเ่จรญิเตบิโต และรุ่งเรอืงสดุ ๆ ในสมัยราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มงิ 

 เดนิเล่นชมเขตเมอืงเกา่ตา้หลีท่ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ มเีน้ือที ่6 ตารางกโิลเมตร ถนนหนทางในตัวเมอืง
เกา่ตัดกันเป็นตารางหมากรุก มปีระตเูมอืงเกา่งามสง่า ถนนหนทางปูดว้ยอฐิเขยีว บา้นเรอืนสรา้งจากหนิ
ไขห่่าน มหีลังคาสเีทาเขม้ มบีรรยากาศทีเ่รยีบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสนิคา้พืน้เมอืง เชน่ ผา้บา
ตกิ หนิออ่นแหง่เมอืงตา้หลี ่ฯลฯ 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจงเตีย้น ผา่นเขตลีเ่จยีงเขา้สูท่ีร่าบสงูเตอ๋ซิง่ ระหวา่งทาง น าทา่นชมโคง้แรก
แมน่ ้าจนิซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทีไ่หลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลีย้วจากใตมุ้ง่สูท่ศิเหนือโดยตโีคง้ 180 องศา 
แลว้ไหลไปรวมกับแมน่ ้าอกีสายหนึง่กลายเป็นแมน่ ้าแยงซเีกยีง แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตีย้น ทีน่ี่ทอ้งทุง่
กวา้งแหง่ทเิบตจะปรากฏแกส่ายตา ทา่นจะไดเ้ห็นฝงูจามรหีรอืวัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยูข่า้งบา้นของ
ชาวทเิบต และทีน่ี่คอืเขต “จงเตีย้น“ ทีอ่ยูใ่นความสงู 3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจดุทีเ่จา้หนา้ที่
จนีสนันฐิานวา่ คอืเขตเมอืงสวรรค ์ หรอื แชงการลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทีเ่ลอืนหาย” THE 
LOST HORIZON   

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคารระหวา่งทาง 

  น าท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลปิ ป้ิงจอร์จ” ซึง่เป็นหุบเขาที่ลกึแห่งหนึ่งในโลก ชม
ทวิทัศน์ของหุบเขา และกระแสน ้าที่ไหลแรง
ของสายน ้าแยงซีเกียง พรอ้มกับชมววิภูเขา
หมิะมังกรหยกในดา้นทีสู่งทีสุ่ด แลว้ตรงเขา้สู่

เมืองจงเตี้ยน ที่น่ีทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทเิบต จะ
ปรากฏแก่สายตา ท่านจะไดเ้ห็นฝูงจามรีหรือ
วัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาว
ทเิบต และทีน่ี่คอืเขต “จงเตีย้น“ ทีอ่ยูใ่นความ
สูง 3,350 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นจุดที่
เจา้หนา้ที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค ์
หรอื แชงการลีา่ ทีก่ลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้า
ทีเ่ลอืนหาย” THE LOST HORIZON   

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  
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  อสิระเดนิเที่ยวในเขตเมอืงเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้น เรอืน
กอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครือ่ง ประดับดนิ
เผาเครือ่งเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต  

 พักที ่ AN XIN HOTEL หรอื HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 (เตรยีมกระเป๋าใบเล็กจัดเสือ้ผา้เครือ่งใชส้ าหรับ 1 คนืพักบนเขาเตอ๋ชงิ)  

วนัทีส่าม จงเตีย้น-เตอ๋ชงิ-วดัตงจูห๋ลงิ-ชมววิภเูขาเหมย่ลี ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีภ่ัตตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางขึน้ไปทางทศิเหนือของมณฑลยนูนาน ชายแดนทเิบต-ยนูนาน-เสฉวน สูเ่มอืงเตอ๋ซิง่
หรอืตีซ่ ิง่ ซึง่เป็นเมอืงในเขตทีร่าบสงูทเิบต-ตีซ่ ิง่ มคีวามหมายวา่เป็นสถานทีอ่ันเป็นสริมิงคล ทเิบตถอืวา่
ดนิแดนแถบนีเ้ป็นแควน้กัม (คาม) ของทเิบต แตรั่ฐบาลจนีประกาศใหร้วมไวใ้นมณฑลยนูนาน ตืน่ตาตืน่
ใจกับการน่ังรถยนตไ์ตถ่นนทีส่งูเสยีดฟ้า รถจะไตผ่า่นหบุเขาสลับซบัซอ้นมากมาย เสน้ทางสดุเสยีวแต่
จะตรงึตาตรงึใจในความทรงจ าตลอดไป นับไดว้า่ถนนสายน้ีเป็นถนนไตภ่เูขาลัดเลาะเสน้ขอบฟ้าทีส่วย
ทีส่ดุของจนีเสน้ทางหนึง่  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ระหวา่งทาง (เปินจือ่หลาน) 

บา่ย   น าทา่นเทีย่ววัดตงจู่หลนิซึง่เป็นวดัทเิบตนกิาย
หมวกเหลอืง สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1667  ในสมัย
ราชวงศถ์ัง เป็นอารามขนาดใหญ ่ มหีอ้งภาวนา
ธรรมมากมายสามารถรองรับพระลามะถงึ 2,000 
รูป ตวัอาคารตัง้ตระหง่านอยูห่นา้หบุเขาสงูมที าเล
ทีส่วยงาม โดยรอบเป็นกฏุ ิ  ลามะประดษิฐาน
พระพุทธรูปจากเมอืงลาซา จากนัน้รถจะลดัเลาะวิง่
ผา่นเทอืกเขา โขดผาอันมโหฬาร ผา่นยอดเขา
หมิะอันตระหง่าน ไตข่า้มภเูขาหมิะไป๋หมางสงู 
4,450 เมตร กระทั่งถงึหบุเขาเตอ๋ชิง่ ทา่นจะได ้
เห็นภาพพาโนรามา ทีม่ภีเูขาหมิะเหมย่ลีอ่ยูเ่บือ้งหนา้และเบือ้งลา่งคอืธารน ้าแข็งหมงิหยง่   

17.00 น. ถงึเมอืงเตอ๋ชิง่ (ตีช๋ ิง่) แชงการลีา่ดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องชาวทเิบตและทีน่ี่คอืเขตเทอืกเขาหมิาลัยดา้นจนี
ทีน่อ้ยคนนักจะมาถงึ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

พักที ่GUANJING TIANTANG HOTEL หรอืระดับเดยีวกัน (3 ดาวบวก)   

วนัทีส่ ี ่  ธารน า้แข็งหมงิหยง่(รวมรถแบตเตอรี)่-จงเตีย้น 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เดนิทางเขา้สูเ่ขตภเูขาหมิะ(รถแบตเตอรี)่ ไตล่ดัเลาะไปตามขอบภเูขา เขา้สูห่มูบ่า้นหมงิหยง่ 
หมูบ่า้นทเิบตโบราณ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าทีล่ะลายมาจากธารน ้าแข็ง   ขึน้สูบ่รเิวณธารน ้าแข็งหมงิหยง่จะ
มองเห็นภเูขาหมิะเหมย่ลีอ่ันสวยงาม กระทั่งเดนิทางถงึวดัโอรสสวรรค ์ (วดัเทยีนจือ่) สรา้งขึน้เพือ่
บชูาเทพแหง่ยอดเขาเหมย่ลี ่ บรเิวณน้ีมยีอดเขาหมิะ 13 ยอด เรยีกวา่ เทอืกเขาโอรสสวรรค ์ (เทยีน
จือ่ซาน) อันเป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ภเูขาเหมายลีม่รูีปทรงพรีามดิ มยีอดกาเคโบเป็นยอดที่
สงูทีส่ดุ 6,740 เมตร จากระดับน ้าทะเล ถอืเป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในมณฑลยนูนาน  น าชมธาร
น า้แข็งหมงิหยง่ ซึง่เป็นธารน ้าแข็งทีต่ัง้อยูใ่นละตจูิดทีต่ ่าทีส่ดุของจนี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 เดนิทางกลับจงเตีย้น อ าลาเตอ๋ชิง่ น่ังรถลดัเลาะลงจากภเูขากลับเมอืงจงเตีย้น ทา่นจะผา่นถนนไตภ่เูขา

สงูทีส่วยทีส่ดุอกีครัง้ ผา่นล าธารแมน่ ้านอ้ยใหญน่ ้าตกมากมาย จอดรถเทา่ทีม่โีอกาสใหท้า่นถา่ยรูปววิ

สวยตลอดทาง พรอ้มกบัความระทกึใจทีป่ระทับใจไมรู่ล้มื ผา่นชมทะเลสาบนาพาไหใ่นฤดรูอ้นจะเป็นทุง่

หญา้เลีย้งสตัว ์ในฤดฝูนจะกลายเป็นทะเลสาบ 

เย็น ถงึจงเตีย้น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่ AN XIN HOTEL หรอื HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีห่า้ จงเตีย้น-วดัซงจา้นหลงิ-ลีเ่จยีง-สระมงักรด า-ลีเ่จยีงเมอืงเกา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าชมวัดซงจา้นหลนิ วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป 

สรา้งขึน้โดยทะไลลามะองคท์ี ่5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลากอ่สรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่ง

ราชวงศ์ชงิ วัดจา้นหลนิซื่อมีรูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาดมีการ

ยอ่สว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซือ่น้ีถอืวา่เป็นศนูยก์ลางแห่ง

พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทีร่าบสงูทเิบตน่ันเอง ทา่นจะไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทีน่ี่คอื

เขตทเิบตนอ้ย  

11.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงลีเ่จยีง(3 ชัว่โมง) เมอืงซึง่อยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400 เม ต ร  จ า ก

ระดับน ้าทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนเผ่านาซซีึง่อพยพมาจากทเิบต 

เผา่นาซอียูใ่นสงัคมทีม่ผีูห้ญงิเป็นใหญ ่เลอืกซือ้ใบชาผเูออ่ร ์สนิคา้ขึน้ชือ่ของยนูนาน 

  น าชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมังกรด า ทีม่ทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม “เกง๋

หนึง่เหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระน ้าทีส่รา้งขึน้ในสมัยกลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทีเ่รยีกอกีชือ่

หนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรอื สะพานแห่งความคดิถงึ สะพานน้ีจะแบ่งสระมังกรด าออกเป็นสองส่วน 

ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชัน้ ชือ่ “ศาลาจันทรา” สว่นประกอบทัง้หมดน้ีถา้อากาศอ านวย น ้านิง่ ทอ้งฟ้า

แจ่มใส ภูเขาหมิะมังกรหยกทัง้ 13 ยอดทีอ่ยู่ดา้นหลัง จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระน ้า ถอืว่าเป็นภาพที่

สวยทีส่ดุในลีเ่จยีง และภาพน้ียังเป็นสญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วเมอืงลีเ่จยีงอกีดว้ย 

18.00 น. ถงึลีเ่จยีงรับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร(สกุีน้อ้งแซลมอน) 

  อสิระเดนิชมเมอืงเก่าลีเ่จียง ทางเดนิปูดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ล าธารที่ไหลผ่าน

เกอืบทุกหลังคาเรอืน สะพานโคง้หนิเก่าแก่ ตน้หลวิริมล าธารที่ก ิง่ใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ

สายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกันทีต่ลาดสีเ่หลีย่ม “ซือ่ฟางเจยี” ศูนยก์ลางการคา้ขายซือ้หาสนิคา้ของ

ชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทัง้หมดน้ีท าใหล้ีเ่จียงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดย

องคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมือ่ปี ค.ศ.1997   

 พักที ่LVYUN HOTEL หรอื เอเดนจ ์ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  ลีเ่จยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้กอนโดลา่)-โชวจ์างอวีโ้หมว-หมูบ่า้นน า้หยก 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ยามเชา้ชมลีเ่จยีง เมอืงเกา่ดายัน ทีม่ปีระวัตมิากวา่ 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี

แลว้  น าทา่นชมภเูขาหมิะมังกรหยก ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิีเ่ลือ่ง

ลือ่วา่เป็นสดุยอดความงามแหง่ชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ภูเขาหมิะมังกรหยกมเีทอืกเขาทัง้หมด 

13 ลูกโดยยอดเขาทีสุ่ดนัน้ถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลุมตลอดปี ในขณะทีทุ่่ง

หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี  น่ังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเชา้แบบปิดกันลม-

ความจุ 6 ที่น่ัง) ขึน้ชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชมป่าสนดกึด าบรรพ์และววิธรรมชาติที่

สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทีค่วามสงูกว่า 4,500 เมตร น าชมธารน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจกับหมู่เมฆทีบ่ดบัง

เทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 
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หมายเหต ุผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดลา่” ขึน้ภเูขาหมิะ มั ง ก รห ย ก
ดา้นความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้ึน้ ไม่ว่าเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม ผูจั้ดจะจัดใหท้่านขึน้กระเชา้ภูเขา
หมิะมังกรหยกดา้นทุ่งหญา้เหวนิซานผงิแทน แต่ถา้ปิดทัง้ 2 แห่ง ทางผูจ้ัดพจิารณาจะจัดรายการอืน่ให ้
ถา้จัดไมไ่ดจ้ะคนืคา่กระเชา้ให ้แตถ่า้บัตรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ 
 ลงจากเขาหมิะมังกรหยก น าทา่นเขา้สูเ่วทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ ่ทีไ่ดถ้กูสรา้งขึน้เพือ่ใหท้า่น
ไดช้มการแสดง 1 ชั่วโมง อันแสนประทับใจ ชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผูก้ ากับชือ่ดัง “จางอวี้
โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาตสิว่นนอ้ย 10 เผ่า พสิจูน์วา่วันน้ีชาวนากับดาราก็เป็นคนเดยีวกัน
ได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  

  น าชมยีสุ่ย่จา๋ย หรอื หมูบ่า้นน า้หยก ชมศาลตงปา ศาลทีเ่ก ีย่วสอืหลวั บรรพบุรุษของชาวนาซ ี
ชมหมูบ่า้นตงปาในหมูบ่า้นน ้าหยก สรา้งขึน้เลยีนแบบชวีติความเป็นอยูข่องเผา่นาซ ีสมัผัสวัฒนธรรมนาซ ี
น าชมบ่อน ้าพุศักดิส์ทิธิข์องเผ่านาซ ีซึง่ไหลมาจากภูเขาหมิะมังกรหยก ในบ่อน ้าพุยังเลี้ยงปลาหงจูน
หลายพันตัว ซึง่เป็นปลาหายากราคาสงู 

 

 

 

 

 

  

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

  พักที ่LVYUN HOTEL หรอื เอเดนจ ์ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด ลีเ่จยีง-รถไฟดว่น-คนุหมงิ-รา้นยา นวดเทา้-ต าหนกัทอง-ชอ้ปป้ิงถนนหนานผงิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ  

08.23 น. (ประมาณ) กลับสูน่ครคนุหมงิโดยรถไฟดว่น ขบวน D8774  

11.21 น. (ประมาณ) ถงึคนุหมงิ รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 แวะรา้น นวดฝ่าเทา้ เลอืกชือ่ยาสมุนไพรจนีทีม่ชี ือ่เสยีง รวมถงึ “บัวหมิะ” ยาทาแกน้ ้ารอ้นลวกทีท่า่นรูจั้ก
ด ี

  น าทา่นชมต าหนักทอง ต าหนักโบราณล ้าคา่ ของนายพลอูซ๋านกุย้ แหง่ราชวงศห์มงิ นายทหารผูพ้ลกิ
แผ่นดนิฮั่นเป็นแมนจู สรา้งดว้ยทองค าสัมฤทธิท์ัง้หลังในสมัยราชวงศช์งิ โดยออกแบบจากพระราชวัง
หลวงกรุงปักกิง่ ภายในมีหอระฆังโบราณ และพิพิธภัณฑ์เครื่องใช ้และอาวุธโบราณที่เคยใชจ้รงิใน
ประวัตศิาสตร ์

  น าท่านไปชอ้ปป้ิงทีถ่นนหนานผงิถนนคนเดนิทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจอยู่ใจกลางเมอืงยาวหลายกโิลเมตร 

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสมัยใหม่ ศูนย์รวมรา้นอาหาร แบรนดเ์นม รา้นกาแฟ โรงภาพยนตร ์นอกจากนั้นยัง

สามารถเดนิเล่นถ่ายภาพสวยๆ จากตกึอาคารแบบสมัยเก่า ซุม้ประตูโบราณทีค่งความเป็นวัฒนธรรมจีน

อยู ่
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18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร **เมนูกวางตุง้ 

 พักที ่GOLDEN EAGLE HOTEL หรอื DYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีแ่ปด คนุหมงิ-วดัหยวนทง-สวุรรณภมู ิ

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านไปเทีย่ววัดหยวนทง วัดทีใ่หญ่และเกา่แกคู่่บา้นคูเ่มอืงคนุหมงิ มปีระวัตยิาวนานกวา่ 1,200 ปี น า
ทา่นนมัสการพระพุทธชนิราชทีจ่ าลองมาจากเมอืงไทย  

11.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภั่ตตาคาร ** ชวนชมิสกุีเ้หด็ น ้าซปุไกด่ า ทีข่ ึน้ชือ่ของคนุหมงิ 

15.20 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 613   

16.30 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

######################## 

อตัรานีร้วม  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่บัตร

เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้เครื่องท่านละ 1 ชิน้ที่

น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ปหนา้ดา่น 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   

คา่บรกิารไม่รวม ค่าใชจ่้ายสว่นตัวเช่นค่าโทรศัพทค์่าซักรดีค่าเครือ่งดืม่นอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ ค่าทปิไกด์

ทอ้งถิน่ และคา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย รวม 300 หยวน / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู ้

ถอืหนังสอืตา่งดา้ว / ค่าวซีา่ด่วนและในกรณีทีส่ถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บางทา่นทีส่ถานฑตูไม่

อนุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุ  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่

ระบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทางบรษัิทฯ 

จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคีา่บัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทีบ่รษัิททัวรต์อ้งจ่ายจรงิ

แต่ถา้ไม่มคี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คนืค่าบรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วบางรายการไม่สามารถขอ

หักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ใน

วงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 

15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึน้ลงของ

เงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หกัคา่ใชจ่้าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วันเก็บ

คา่ใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ่้าย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 

1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่วสายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการถูก

ท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ 

-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรือ

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

ส าเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีปูทัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ด า-ซดีขาวเกนิไปอาจ

ใชไ้มไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นไดท้ี่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึง่กฎเกณฑ์การยื่น

ค่าธรรมเนียมการใชเ้อกสารประกอบอาจไม่เหมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางประการ

โดยไม่ทราบล่วงหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชัน้ชดิจงึแจง้มาเพื่อทราบ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเพิม่

ผลตา่งของวซีา่เดีย่วทา่นละ 900 บาท  

 

ตัวอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

ส าหรับท าวซีา่กรุ๊ป 


