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วนัแรก (3 ม.ีค. 2554) เชียงของ – ห้วยทราย – เวยีงภูคา – หลวงนํ!าทา – บ่อเต็น – บ่อหาญ – เชียงรุ้ง – ซือเหมา (357 กม.) 
06.00 น.     รับคณะที,จุดนดัพบเชียงราย  ออกเดินทางสู่ทา่เรือบั.คด่านตรวจคนเขา้เมืองอาํเภอเชียงของ ผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองจากนั1นนาํทา่นนั,งเรือขา้มแมน่ํ1าโขง สู่ประเทศลาวที,แขวงบอ่แกว้ เมืองหว้ยทราย ประทบัตรา
หนงัสือเดินทางพร้อมเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่เมืองหลวงนํ1าทา ดินแดนเหนือสุดของลาวที,มีธรรม
ชาติเขียวขจี 

12.00 น.     ����  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองบอ่เตน็ แลว้เดินทางเขา้สู่จีน ที,เมืองบอ่หาญผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมือง เดินทางต่อโดยรถโคช๊ปรับอากาศของจีนเดินทางต่อสู่เมืองเชียงรุ่ง (เมืองแห่งรุ่งอรุณ) จากนั1นพา
ทา่นเดินทางต่อสู่เมืองซือเหมา เป็นเมืองที,มีประวติัศาสตร์ วฒันธรรมที,ยาวนาน ช่าผเูอ่ออนัยาวนาน ทา่นจะ
ไดเ้ห็นสวนชาเขียวที,ภูเขาหยนีผานซานหมื,นกวา่ไร่ สวยงามมากสองขา้งทาง 

คํ,า      ����  บริการอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร จากนั1นนาํทา่นสู่  Zhou xiang HOTEL 
หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นหรือทอ่งราตรีตามอธัยาศยั 

 
วนัที+ 2  (4 ม.ีค. 2554)  ซือเหมา – โม่เจียง – ยี+ซี – วดัหยวนทง – คุณหมิง (435 กม.)  
เชา้             ����  บริการอาหารเชา้ นาํทา่นเดินทางสู่เมืองโมเ่จียง ที,นี,เป็นอากาศกึ,ง

โซนร้อนกบัอากาศโซนอบอุ่น คือวนัที, 21 ถึง 22 มิถุนายนของทุกปีเวยีนมาถึงในวนันี1  คือพอพระอาทิตยม์า
ถึงเขตเหนือของโซนร้อนแลว้กจ็ะกลบัหลงัหนัลดัโคจร ยา้ยกลบัไปทางใตท้นัทีดงันั1นที,นี,จึงถูกเรียกวา่ ที,หนั
กลบัของดวงอาทิตย ์เส้นทร็อบปิคเหนือเหนือจึงถูกคนพื1นเมืองเรียกวา่ เส้นหยนิหยาง มีการเล่ากนัวา่ คนที,
อยากจะมีลูก เพียงแคอ่ยูต่ามสถานที,เส้นนี1ตดัผา่นเทา่นั1นกส็ามารถมีลูกฝาแฝดได ้ที,นี,จึงถูกขนานนามอีกวา่ 
แหล่งฝาแฝด และเป็นเมืองที,มีลูกฝาแฝดมากที,สุดในประเทศจีนจนถึงปัจจุบนั 

เที,ยง           ����  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองยี,ซี จากนั1นยงัไดผ้า่น ชมสะพานที,สูงที,สุดในโลก นาํทา่นเดิน
ทางขึ1นสู่เขาซีซาน หรือ ประตูมงักร ห่างจากตวัเมือง 29 กิโลเมตรประตูมงักรเป็นส่วนหนึ,งของวดัในลทัธิ



เต๋าสร้างในช่วงค.ศ. 1718-1843 นาํทา่นลอดผา่นประตูมงักร หลงเหมินซึ,งสร้างขึ1นในสมยัราชวงคห์มิง และ
เป็นที,เชื,อกนัวา่เป็น ประตูแห่งความศิริมงคล ซึ, งถา้ผูใ้ดไดล้อดผา่นประตูนี1จะประสบแต่ความสาํเร็จตั1งเด่น
เป็นสง่าบนผาสูงทิวทศัน์บนเขาซีซานเตม็ไปดว้ยแมกไมเ้ขียวขจี ชมอุโมงคที์,สกดัไวต้ามไหล่เขา พร้อมชม
ศาลเจา้และวดัจีนลทัธิเต๋า ซึ, งสร้างขึ1นดว้ยแรงศรัทราของชาวบา้น ที,มีประวติัความเป็นมายาวนานนบั 1000 
ปี ริมทะเลสาบเตียนฉือซึ,งทา่นสามารถมองเห็นทิวทศัน์ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นทะเลสาบปิดขนาด
ใหญ่ ตั1งอยูติ่ดกีบเมืองคุนหมิง มณฑลยนูานสาธารณะรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบนี1 เป็นทะเลสาบนํ1าจืด ตั1งอยู่
ที,ระดบัความสูง 1886.5 เมตรเหนือระดบันํ1าทะเลมีพื1นที, 298 รางกิโลเมตร มีความยาวฝั,งทิศเหนือจรดทิศใต ้
39 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี,ย 4.4 เมตร จากความงดงามของทะเลสาบนี1 จึงถูกขนานนามวา่ ไขมุ่กทอแสงแห่ง
ที,ราบสูง และยงัเป็นตน้แบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงในพระราชวงัฤดูร้อนที,กรุงปักกิ,ง พระนางซูสีไท
เฮา ไดล้อกเลียนแบบไปสร้างในพระราชวงัฤดูร้อน 

คํ,า ����  บริการอาหารคํ,า ณ ภตัตาคารเห็ดนานาชนิด จากนั1นนาํทา่นเขา้สู่ King world hotel ระดบั 4 ดาว หรือ
เทียบเทา่ เพื,อพกัผอ่น หรือทอ่งราตรีตามอธัยาศยั  

 
วนัที+ 3  (5 ม.ีค. 2554)  คุนหมิง – ป่าหิน – ฉู่สง – ต้าลี+ (323 กม.) 
เชา้            ����   บริการอาหารเชา้ นาํทา่นเดินทางสู่อุทธยานป่าหิน หนึ,งในสิ,งมหศัจรรยข์องโลก ซึ, งเป็นที,อยูข่องชนเผา่

ซาหนีแต่เดิมเมื,อ 270 ลา้นปีก่อน สถานที,แห่งนี1 เคยเป็นมหาสมุทรกวา้ง และกน้ทะเลลึกลว้นเป็นชั1นหินปูน
ทั1งสิ1น แต่จากการผนัแปลของผวิโลก จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดอุทยานป่าหินบนเนื1อที,กวา้งใหญ่กวา่ 1200 ไร่  

เที,ยง         ����   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั1นนาํคณะเดินทางสู่เมืองตา้ลี,โดยรถโคช๊ปรับอากาศเป็นทาง
ด่วนใชเ้วลาเดินทาง 4 ชั,วโมงกวา่ ชมววิบา้นเมืองของจีนววิธรรมชาติอนัสวยงามระหวา่งทางเดินลอด
อุโมงคท์างด่วนยาว 5 ก.ม. เป็นโครงการอนัมหศัจรรยที์,หาชมไดย้ากระหวา่งทางผา่นเมือง ระหวา่งทาง ผา่น
เมืองโบราณฉู่สง เดินทางถึงเมืองตา้ลี, ตา้ลี,เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ตา้ลี, มณฑลยนู
นานทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั1งอยูบ่นที,ราบสูงระหวา่งเทือกเขาซานทางดา้นตะวนัตก และ
ทะเลสาบเอ๋อไห่ทางดา้นตะวนัออก เป็นที,ตั1งถิ,นฐานของชาวไป๋และชาวอี1มาตั1งแต่สมยัโบราณตา้ลี,เคยเป็น
เมืองหลวงของอาจกัรน่านเจา้ ซึ, งเป็นอาณาจกัรของชาวไป๋ในราวศตวรรษที, 8-9 ต่อมาไดเ้ป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรตา้ลี,ในปี พ.ศ.1480-1796 และยงัเป็นศูนยก์ลางการเคลื,อนไหวของกลุ่มกบฏชาวจีนมุสลิม (จีนฮ่อ) 
ระหวา่งปีพ.ศ.2399-2406 ตา้ลี,ยงัมีชื,อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิดซึ,งนาํไปใชใ้น
การกสร้างและประดบัตกแต่งอาคารในปัจจุบนั ตา้ลี,เป็นแหล่งทอ่งเที,ยวที,สาํคญั ซึ, งดึงดูดนกัทอ่งเที,ยวทั1ง
จากในและต่างประเทศประชากร มีทั1งหมดประมาณ 3.3 ลา้นคน ซึ, งครึ, งหนึ,งเป็นชาวฮั,นและอีกครั1 งเป็นชนก
ลุ่มนอ้ยมีทั1งหมด 16 เผา่ เมืองตา้ลี, เคยอยูใ่นการปกครองของชาวไป๋ คนพื1นเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นชาวไป๋ 

คํ,า              ����  บริการอาหารคํ,า ณ ภตัตาคารจากนั1นนาํทา่นสู่ โรงแรมหลานหลิงเกอ๊ะ ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่พกั
ผอ่นหรือทอ่งราตรีตามอธัยาศยั  



 
วนัที+ 4  (6 ม.ีค. 2554)  ต้าลี+ – ลี+เจียง  (187 กม) 

เชา้             ����   บริการอาหารเชา้  
จากนั1นนาํทา่นเดินทางไปยงัทา่เรือเออไห่ ขึ1นเรือมงักรกลาง ชมทะเลสาบ
เอ่อไห่ ชมเกาะเจา้แมก่วนอิม หอคอยติดต่อบนสวรรค ์ 

เที,ยง รับประทานอาหารภตัตาคารอาหารปลา 
บา่ย ชมโรงถ่ายภาพยนต ์8 อสูร แลว้นาํทา่นนั,งรถกอลฟ์ชมวดัเจดีย ์3 องค ์อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หลี,ที,

โดดเด่นงดงามอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมีความสูงถึง 70 
เมตร ซึ, งสร้างขึ1นในสมยัราชวงศถ์งั จึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียเ์มืองซีอาน ส่วนองคเ์ล็กอีก 2 องค ์ สร้างเพิ,ม
เติมในสมยัราชวงศห์ยวน ซึ, งเป็นช่วงที,พระพุทธศาสนากาํลงัไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย ์3 
องคมี์อายกุวา่ 1000 ปี และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่านี1 ในช่วงปีค.ศ.1978 กไ็ดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษ
ที,7-10กวา่ 600 ชิ1น ในองคเ์จดีย ์ เสร็จแลว้เดินทางไปยงัเมืองลี,เจียง  

เยน็ ถึงเมืองลี,เจียง เช็คอินเขา้โรงแรมเกอ๊ะหลาน ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่รับประทานอาหารไทยแท ้แลว้พกั
ผอ่นอิสระ 

วนัที+  5  (7 ม.ีค. 2554)  ลี+เจียง  

เชา้             ����  บริการอาหารเชา้ นาํทา่นมุง่สู่ ภูเขาหิมะมงักรหยก นาํทา่นนั,งรถภาย
ในอุทยานเพื,อเดินทางสู่จุดนั,งกระเชา้ที,ระดบัความสูง 3356 เมตร นาํ
ทา่นนั,งกระเชา้เล็กขึ1นภูเขา หิมะมงักรหยก สู่จุดชมววิทุง่หญา้หยงิซาน
ผงิ ซึ, งทา่นสามารถมองเห็นหิมะ ที,ปกคลุมตลอดทั1งปีอยา่งใกลชิ้ด เพื,อ
ชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดที,สูงที,สุด และสวยงามที,สุด ตลอดสองขา้งทางที,ขึ1นยอดเขา ทิวทศัน์แห่งนี1
เมื,อมองระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเลื1อย บนพื1นสีขาว ทีหิมะปกคลุมอยูน่ั1น ดูราวกบัหยก
ขาว ที,ตดักบัสีนํ1าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่นทอ้งฟ้า  เขาแห่งนี1 จึงไดชื้,อวา่ ภูเขาหิมะ
มงักรหยกใหท้า่นไดชื้,นชมและดื,มดํ,ากีบความหนาวเยน็ของธรรมชาติ 

เที,ยง           ����  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั1นนาํทา่นชม อุทยานนํ1าหยก (อวี1 สุ่ยไจ)้ สถานที,ทอ่งเที,ยวแห่ง
ใหมล่่าสุดของลี,เจียง และเป็นที,สุดของลี,เจียงและเป็นที,แสดงถึงวฒันธรรมของชนเผา่หน่าซือในอุทยาน
ประกอบดว้ย ประตูสวรรคมี์รูปปั1 นซึ, งแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาหมายถึง พอ่ ขา้งซา้ยหมายถึงแม ่และนํ1าตก
มงักร ซึ, งไหลลงมาลดหลั,นกนัเป็น 3 ชั1น ชั1นแรกชื,อมงักรออกถํ1า ชั1นที,สองชื,อมงักรเล่นนํ1า และชั1นสามชื,อ
มงักรโบยบิน นอกจากนี1ยงัมีตน้ไมเ้ทวดาอายกุวา่ 500 ปี ซึ, งเป็นที,เคารพสักการะของคนในทอ้งถิ,นดว้ย 

คํ,า              ����  บริการอาหารคํ,า ณ ภตัตาคาร จากนั1นนาํทา่นเขา้สู่โรงแรมเกอ๊ะหลาน พกัผอ่น
หรือทอ่งราตรีตามอธัยาศยั 

วนัที+ 6  (8 ม.ีค. 2554)  ลี+เจียง – ต้าหลี+ – คุนหมิง (510 กม.) 
เชา้             ����  บริการอาหารเชา้ จากนั1นนาํคณะขึ1นรถบสัปรับอากาศตรงไปยงัเมืองตา้หลี, และ

ฉู่สง 
เที,ยง ����  รับประทานอาหารเที,ยงที,เมืองฉู่สง 
บา่ย เดินทางต่อไปยงัเมืองคุนหมิง 
 ถึงเมืองคุนหมิง เช็คอินเขา้โรงแรม King World ตึก A 



คํ,า ����  รับประทานอาหารคํ,าที,ร้านกวางตุง้ซีฟู้ ด เป็ดยา่ง  แลว้ชอปปิ1 งตามอธัยาศยั  
วนัที+ 7  (9 ม.ีค. 2554)   คุนหมิง – เชียงใหม่ 

เชา้ ����  บริการอาหารเชา้ที,โรงแรม  
 หลงัอาหารเชา้ นาํทา่นเดินทางไปนมสัการพระพุทธชินราช จาํลองที,วดัหยวนธง วดัใหญ่ และเก่าแก่ที,สุด

ของเมืองคุนหมิง 
เที,ยง ���� รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 จากนั1นอิสระ ใหท้า่นไดช้อปปิ1 งเลือกซื1อสินคา้นานาชนิด ณ ยา่นชอปปิ1 งของเมืองคุนหมิง ฝากคนที,บา้น 
16.30 น. นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 
18.30 น. นาํทา่นขึ1นเครื,องบิน China eastern airline เพื,อเดินทางกลบัสู่เชียงใหม ่ 
19.10 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม ่จากนั1นจะมีรถบสัปรับอากาศรอรับทา่นเดินทางกลบัเชียงราย 
 ถึงจงัหวดัเชียงรายโดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

โปรแกรมเดินทางอาจมีการเปลี+ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี+ยนแปลงรายการท่องเที+ยวบางรายการ 

หรือทดแทนรายการท่องเที+ยวบางรายการ 
ราคา              บาท/ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน พกัเดี�ยวเพิ�ม 3,000 บาท 

 

ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเที,ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กาํหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สิน

คา้พื1นเมืองใหน้กัทอ่งเที,ยวทั,วไปไดรู้้จกั ในนามร้านของรัฐบาล คือ บวัหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ไขมุ่ก ผา้ไหม หินทิเบต 
ซึ, งจาํเป็นตอ้งบรรจุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ดว้ยเพราะเหล่านี1 มีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนใหก้บันกัทอ่งเที,ยวทุกทา่นทราบวา่ 
ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม จะซื1อหรือไมซื่1อขึ1นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมมี่การ
บงัคบัใดๆ ทั1งสิ1น 
 

อตัรานี!รวม 
1. คา่โรงแรมที,พกัตามรายการที,ระบุ (สองทา่นต่อหนึ,งทา่น) 
2. คา่เขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบุ 
3. คา่อาหารและเครื,องดื,มตามรายการที,ระบุ 
4. คา่รถรับส่งและระหวา่งนาํเที,ยวตามรายการที,ระบุ 
5. คา่ธรรมเนียมการยื,นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน  



6. คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละ 200,000 บาท ทั1งนี1ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที,มีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนัชีวติ 

อตัรานี!ไม่รวม 

1. คา่ทาํหนงัสือเดินทาง 
2. คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื,องดื,ม คา่อาหารที,ส่งเพิ,มเอง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3. คา่อาหารที,ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ทาํใบอนุญาตที,กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
5. คา่ภาษีมูลคา่เพิ,ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที,จ่าย 3% 
6. คา่กระเป๋าเดินทาง 
7. คา่ทิปไกดว์นัละ 10 หยวนและคนขบัรถวนัละ 10 หยวนต่อทา่น 

การสํารองที+นั+ง 

1. กรุณาสาํรองที,นั,งและชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 5,000 บาท พร้อมแจง้ชื,อ-สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ส่วนที,เหลือ ชาํระทั1งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั 

การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ1นไป คืนเงินทั1งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ1นไป เกบ็คา่ใชจ่้าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็คา่ใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั เกบ็คา่ใชจ่้ายทั1งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเวน้กรุ๊ปที,เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที,ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือคา่มดัจั1พกั โดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทย่วบินพิเศษจะไมมี่การคืนเงินคา่
มดัจาํ หรือคา่ทวัร์ทั1งหมดเนื,องจากคา่ตัlวเป็นการเหมาจ่าย 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางที,มีอายกุารใชง้านไมต่ํ,ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3. รูปถ่ายหนา้ตรง สีขนาด 2 นิ1ว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส้ติ.กเกอร์ หรือรูปปริ1นจากคอมพิวเตอร์ 
4. สาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วจีนเล่มเหลือง ตอ้งเพิ,มทา่นละ 3,300 และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ1ว 5 รูป 
5. คา่ธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว 


