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วันที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

กรุง เทพฯ – อุดรธำนี  (WE004:12.15-13.35)  /

(FD3358:12.00-13.10) / (DD306:12.40-13.50) – 

สะพำนมติรภำพไทย-ลำว – นครหลวงเวียงจันทน์ – 

พระธำตหุลวง – วัดศรเีมอืง –ประตชูยั 

X X  

LE THATLUANG D’OR 

BOUTIQUE HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

2 

เวยีงจันทน ์– น่ังรถไฟควำมเร็วสงู – บอ่เต็น – บอ่หำน 

– เมอืงเชยีงรุง่ (สบิสองปันนำ) – เมอืงใหม ่9 จอง 12 

เชยีง – ถนนคนเดนิสบิสองปันนำ 

   
VERNA HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่ 

3 

ตลำดเชำ้ไทลือ้ – หมู่บำ้นโบรำณไทลื้อ “ม่ำนหัวนำ”   

– สวนป่ำดงดบิ (โชวน์กยงู – หมูบ่ำ้นเผ่ำไอน้ี – น ้ำตก

เกำ้มงักร) – วัดหลวงเมอืงลือ้ – โชวพ์ำรำณส ี 

   
VERNA HOTEL  

  หรอืเทยีบเทำ่ 

4 
สบิสองปันนำ – น่ังรถไฟควำมเร็วสงู – คนุหมงิ – เขำซี

ซำน – ประตมูงักร (รวมรถรำง) – ถนนคนเดนิจิน้ป้ีลู ่
   

LI FENG HOTEL  

  หรอืเทยีบเทำ่ 

5 อทุยำนป่ำหนิ (รวมรถรำง) – ต ำหนักทอง     LI FENG HOTEL  

  หรอืเทยีบเทำ่ 

6 
วัดหยวนทง –ถนนคนเดิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 

(KY8369 : 17.10-18.50) 
    

กรณุำเตรยีมคำ่ทปิหัวหนำ้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 240 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

10.00 น.   พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ THAI SMILE (WE)  หรอื ทา่อากาศยานดอนเมอืง ณ อาคารผูโ้ดยสาร 2 ขาออก

ภายในประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี หรอื นกแอร ์โดยมเีจำ้หนำ้ที่

จำกทำงบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกแดท่ำ่นกอ่นออกเดนิทำง   

12.15 น.  ออกเดนิทำงสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิุดรธาน  ีโดยสำยกำรบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่

WE004 หรอื โดยสำยกำรบนิ  AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD3358 หรอื โดยสำยกำรบนิ  NOKAIR 

เทีย่วบนิที ่DD306  

13.25 น.  เดนิทำงถงึ จงัหวดัอดุรธาน ีรับสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำทำ่นออกเดนิทำงดว้ยรถตูป้รับอำกำศ มุง่หนำ้สู ่

สะพานมติรภาพไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย 

   เดนิทำงถงึ สะพำนมติรภำพไทย-ลำว ผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ตม.ไทย เพื่อเดนิทำงออกจำก

ประเทศไทย 

   เดนิทำงเขำ้ด่ำนขำ้ม สะพานมติรภาพไทย-ลาว ถงึด่ำนลำว ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง ตม. สปป.

ลำว  

 

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูต่ัวเมอืง นครหลวงเวยีงจนัทน ์ 

 

 น ำทำ่นชม พระธาตหุลวง หรอื พระเจดยีโ์ลกะจฬุำมณี นับเป็นปชูนียสถำนอันส ำคัญยิง่แห่งเวยีงจันทน ์

และเป็นศูนยร์วมใจของประชำชนชำวลำวทั่วประเทศ ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำพระธำตุหลวงมปีระวัตกิำร

กอ่สรำ้งนับพันปีเชน่เดยีวกนัพระธำตพุนมในประเทศไทย และปรำกฏควำมเกีย่วพันกบัประวัตศิำสตรข์อง

วนัแรก     กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– สะพานมติรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวยีงจนัทน ์– พระธาตหุลวง – วดั 

          ศรเีมอืง –ประตชูยั 

 

ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่วทรปินี้ 

พระธาตหุลวง เวยีงจนัทน ์เป็นศาสนสถานทีส่ าคญัทีส่ดุในลาว 

น ัง่รถไฟความเร็วสงูขบวนลา้นชา้ง  ลาว-จนี 

สบิสองปนันา เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นมณฑลยนูานทางตอนใตข้องประเทศจนี 

นครคนุหมงิ เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิมสีภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี 

อทุยานป่าหนิ ป่าหนิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก 

พเิศษ เป็ดยา่งอีเ๋หลยีง , สกุ ีเ้ห็ด , อาหารกวางตุง้  !!! 
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ดนิแดนทำงฝ่ังขวำแมน่ ้ำโขงอยำ่งแยกไมอ่อก สถำนทีน่ี้ถอืไดว้ำ่เป็นสญัลักษณ์ส ำคัญอยำ่งของประเทศ

ลำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นชม วดัศรเีมอืง หรอื วัดสเีมอืง ในภำษำลำว แหง่นครเวยีงจันทน์ ประเทศลำว ทีว่ัดศรเีมอืงแห่ง

นีจ้ัดเป็นวัดคูบ่ำ้นคูเ่มอืงของชำวลำวมำนำนแสนนำน วัดศรเีมอืงหรอืวัดเจำ้แมศ่รเีมอืงเป็นสถำนทีต่ัง้ของ

ศำลหลักเมอืงเวยีงจันทน ์ 

 

จำกนัน้น ำทำ่นชม ประตชูยั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของชยัชนะและอธปิไตยของลำว  
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เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

    พกัที ่LE THATLUANG D’OR BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4  

 

 

 

 

 

06.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหลวงเวยีงจนัทน ์ขบวน (C82 / 07.30- 

11.30)  ช ัน้ 2 ธรรมดา จากนครหลวงเวยีงจนัทนส์ูบ่อ่เต็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

ท ัง้นีอ้าจจะมกีารเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ)  

หมายเหต ุ: เพือ่ความรวดเร็วในการขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋าเดนิทาง และสมัภาระของแตล่ะทา่น

จ าเป็นตอ้งลากดว้ยตนเอง จงึควรเลอืกใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัลอ้ลากทีม่ขีนาดไมใ่หญ่

จนเกนิไป    

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบ SET BOX บนรถไฟ  

 

11.30 น. เดนิทำงถงึ สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงูบอ่เต็น   

  บอ่เต็นเป็นพืน้ทีเ่ชือ่มโยงทำงดำ้นเศรษฐกจิ กำรคำ้ กำรบรกิำรและอืน่ ๆ ของ สปป. ลำว โดยบอ่เต็นเป็น

ชือ่เรยีกของหมูบ่ำ้นในเขตเมอืงหลวงน ้ำทำ แขวงหลวงน ้ำทำ ตัง้อยูใ่กลเ้ขตชำยแดนลำว-จนี ตรงขำ้ม

กบัเมอืงโมฮ่ำน เขตสบิสองปันนำของจนี มเีสน้ทำง R3a เป็นเสน้ทำงคมนำคมขนสง่สนิคำ้หลักระหว่ำง

ไทย-สปป. ลำว-จนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง      เวยีงจนัทน ์– น ัง่รถไฟความเร็วสงู – บอ่เต็น – บอ่หาน – เมอืงเชยีงรุง่ (สบิสองปนันา) – เมอืง

ใหม ่9 จอง 12 เชยีง – ถนนคนเดนิสบิสองปนันา 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ดา่น ตม.บอ่เต็น เขตชายแดนลาว-จนี สู ่ดา่นบอ่หาน (ดา่นตม.จนี) ด าเนนิการ

แจง้เอกสารผา่นแดน ตรวจคนเขา้เมอีง บอ่หาน หรอื หมวัฮาน  

เมอืงชำยแดนทำงตอนใตข้องอ ำเภอเมอืงลำ้ เขตปกครองตนเองสบิสองปันนำ มณฑลยนูนำน ประเทศ

จนี ตดิชำยแดนลำว-จนี และอยูฝ่ั่งตรงขำ้มกบัหมูบ่ำ้นบอ่เต็น แขวงหลวงน ้ำทำ ประเทศลำว  

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเชยีงรุง้ หรอื เมอืงจิง่หง   

เมอืงเอกของเขตปกครอตนเองสบิสองปันนำ เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทีม่เีสนหช์วนหลงใหล มนัีกท่องเทีย่ว

หลำยลำ้นคนเดนิทำงมำเยอืนเมอืงแห่งนี้ ท่ำนจะไดพ้บเห็นสัญลักษณ์รูปนกยงูอยู่ทุกแห่งหนในเมอืง

เชยีงรุง้ เนือ่งจำกนกยงูเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเชยีงรุง้  

 

จำกนัน้น ำทำ่นชม เจดยีท์องค ำใหญ ่ที ่เมอืงใหม ่9 จอม 12 เชยีง  

ทีเ่กดิขึน้ภำยใตย้ทุธศำสตรข์องชำตจินีทีใ่หค้วำมส ำคัญกบัเขตกำรคำ้เสรอีำเซยีน-โขง เพือ่ใหเ้ป็นประตู

ทำงกำรทอ่งเทีย่วของอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง หรอื ศูนยก์ลำงสำมเหลีย่มทองค ำไขม่กุแห่งแมน่ ้ำโขงมี

กำรรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณ์และโดดเดน่ของแตล่ะชนเผำ่ในกลุม่เศรษฐกจิอนุภมูภิำค

ลุม่แมน่ ้ำโขงมำรวบรวมไวใ้นทีเ่ดยีวกันใหอ้ยูใ่นรปูนำนำชำตมิำกทีส่ดุทัง้แบบโบรำณและรว่มสมยั  
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อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิสบิสองปนันา ในตรอกซอกซอยตำ่งๆมสีนิคำ้ใหเ้ลอืกสรรมำกมำย  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น ำทำ่นพักที ่ VERNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

 น ำทำ่นชม ตลาดเชา้ไทลือ้  

 ซึง่ครำคร ่ำไปดว้ยพอ่คำ้แมข่ำย และชำวบำ้นทีม่ำจับจำ่ยตลำดอยำ่งคกึคัก ภำยในตลำดเชำ้นอกจำกจะมี

สนิคำ้จ ำพวกผัก ผลไม ้เนื้อสัตว์ ปลำน ้ำจืด ของป่ำมำกมำย อกีทัง้อำหำรกิง่ส ำเร็จรูป เครื่องใชใ้น

ชวีติประจ ำวัน เสือ้ผำ้ รองเทำ้ ฯลฯ  

 

 จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม หมูบ่า้นโบราณไทลือ้ “มา่นหวันา”  

 ซึง่ถูกอนุรักษ์ไวอ้ยำ่งด ีพำท่ำนเดนิลัดเลำะไปบนเนนิ เขำเพือ่ชมวถิชีวีติของชำวไทลือ้ สักกำระวัดไท

ลือ้ทอ้งถิน่ซ ึง่ตัง้อยูบ่นเนนิเขำ จำกมมุนี้ท่ำนสำมำรถมองเห็นหมูบ่ำ้นไทลือ้โบรำณรำยลอ้มไปดว้ยภเูขำ 

และควำมเจรญิของเมอืงจิง่หงยคุใหม ่หรอึภำษำไทยเหนอืสือ่สำรกบัเผำ่ไทลือ้ได ้

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  น ำทำ่นไปเทีย่วชม สวนป่าดงดบิ  

น่ังรถรำงไฟฟ้ำ ชมการเรยีกนกยงูลงมาจากภเูขา ซงึมนีกยูง่นบัรอ้ยๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     ตลาดเชา้ไทลือ้ –หมูบ่า้นโบราณไทลือ้ “มา่นหวันา” – สวนป่าดงดบิ (โชวน์กยงู – หมูบ่า้นเผา่ไอน้ ี

                 น า้ตกเกา้มงักร) – วดัหลวงเมอืงลือ้ – โชวพ์าราณส ี 



Page 7 of 18 

 

 

 

 

น ำทำ่น ชมกำร โชวก์ารแสดงของชนเผา่ตา่งๆ อาทโิชวก์ารแสดงของชาวไทลือ้ โชวว์ฒันธรรม

เผา่ไอน ี(อกีอ้) และชมการสาธติพธิกีารแตง่งานของเผา่อกีอ้  

 

เทีย่วชมผนืป่ำแหง่สบิสองปันนำ ชม ตน้ นกยงู ซงึเป็นตน้ไมท้ีม่ลีักษณะคลำ้ยนกยูง่ซงึชำวเมอืงสบิสอง

ปันนำเชือ่วำ่เป็นสถำนทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ของเหลำ่นกยูง่  

 

ชมน า้ตกเกา้มงักร  

น ้ำตกทีต่กลงมำจำกเขำสงูหลำยสบิเมตร ดำ้นล่ำงมรีูปปั้นชำวประมงถอืดำบสูก้ับมังกร 9 หัว ซึง่อำจจะ

เป็นเรือ่งเลำ่ของทีน่ีแ่ละแมน่ ้ำหลั่นชำ้ง แมน่ ้ำโขง  

   

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัหลวงเมอืงลือ้  

วัดพุทธนกิำยหนิยำนทีใ่หญ่ทีส่ดุของจนี โดยกำรลงทุนก่อสรำ้งโดยบรษัิทเอกชนพัฒนำกำรท่องเทีย่ว

หยวนหำ้ว จ ำกัด สบิสองปันนำ ยูนนำน ดว้ยเงนิทุนมหำศำลถงึ 350 ลำ้นหยวน นนำน ลำ้นหยวน  

ภำยในวัดมีพระพุทธรูปขนำดใหญ่ประดษิฐำนอยู่  สถำนที่แห่งนี้นอกจำกจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรม

ทำงดำ้นศำสนำและวัฒนธรรมพืน้เมอืงทีต่กทอดมำชำ้นำนแลว้ ยังจะเป็นทีต่ัง้ของวทิยำลัยศำสนำพุทธ

สบิสองปันนำ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร              
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หลังอำหำรน ำท่ำนชม กำรแสดงชุดอลังกำรชือ่ ชุดพาราณส ีหำกท่ำนพลำดกำรเขำ้ชมโชว์ชุดนี้ก็

เหมอืนกบัทำ่นมำไมถ่งึสบิสองปันนำ เพรำะเป็นกำรแสดงทีส่ะทอ้นวถิชีวีติและวัฒนธรรมของคนสบิสอง

ปันนำ ซึง่เปรยีบเสมอืนเมอืงของพระพทุธเจำ้ คอื เมอืงพำรำณส ี

   

น าทา่นพกัที ่  VERNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถานรีถไฟสบิสองปนันา เพือ่โดยสำร รถไฟความเร็วสูง มุง่หนา้สู ่คนุหมงิ  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง)  ท ัง้นีอ้าจจะมกีารเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ  

หมายเหต ุ: เพือ่ความรวดเร็วในการขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋าเดนิทาง และสมัภาระของแตล่ะทา่น

จ าเป็นตอ้งลากดว้ยตนเอง จงึควรเลอืกใชก้ระเป๋าเดนิทางแบบคนัชกัลอ้ลากทีม่ขีนาดไมใ่หญ่

จนเกนิไป    

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย   น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เขาซซีาน  

 ถงึเชงิเขำ น ำทำ่น น่ังรถรำง สูป่ระตทูำงเขำ้ จำกนัน้เดนิขึน้บนัไดเพือ่ขึน้สู ่ประตมูงักร  

 ซึง่ถอืกนัว่ำเป็นประตู แห่งโชคลำภและควำมมั่นคงเป็นประตูสริมิงคลตำมควำมเชือ่ของชำวจนีโบรำณ 

ซึง่กล่ำวไวว้่ำใครไดเ้ดนิผ่ำนประตูนี้จะมโีชคลำภเพลดิเพลนิกับทัศนียภำพที ่สวยงำมของทะเลสำบ

เทยีนฉือ  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่         สบิสองปนันา – น ัง่รถไฟความเร็วสงู – คนุหมงิ – เขาซซีาน – ประตมูงักร (รวมรถราง) – ถนน

คนเดนิจิน้ป้ีลู ่
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 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนคนเดนิจิน้ป้ีลู ่ 

 อยู่ในใจกลำงเมอืงคุน-หมงิ เนื่องจำกตอนกลำงของถนนมซีุม้ประตูมำ้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึง่

ภำษำจนีเรยีกวำ่จนิหมำ่และป้ีจจีงึเอำค ำยอ่ “จนิป้ี”มำขนำนนำมถนนวำ่จนิป้ีลูซ่ ึง่ก็คอื“ถนน(มำ้)ทอง(ไก)่

มรกต” ซุม้จนิหมำ่และซุม้ป้ีจเีริม่สรำ้งขึน้ในรัชศกซวเตอ๋รำชวงศห์มงิ ถงึปัจจบุนันีม้ปีระวัตริ่วม 400 ปี ใน

ถนนยำ่นกำรคำ้แห่งนี้ เป็นแหล่งเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมทัง้ของจนีและต่ำงประเทศ เครือ่งประดับอัญมณีชัน้

เยีย่ม รำ้นเครือ่งดืม่ รำ้นอำหำรพืน้เมอืง และรำ้นขำยของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารเมนพูเิศษ...อาหารกวางตุง้ 

  น าทา่นพกัที ่ LI FENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อทุยานป่าหนิ (รวมรถราง)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

คนดัง้เดมิไดก้ล่ำวไวว้่ำ “ หากคุณมา เยอืนคุนหมงิโดยปราศจาก การชมป่าหนิ จะเป็นการ

เสยีเวลาเปลา่ ” เพรำะแทท้ีจ่รงิแลว้ ป่ำหนิเป็นหนึง่ในสถำนทีท่่องเทีย่วส ำคัญหนึง่ของมณฑลยนูนำน 

ทัง้ยงัเป็นป่ำหนิทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก มอีำณำเขตกวำ้งขวำงถงึ 40,000 ไร่ ซ ึง่ สมัยกอ่นเป็นเพยีงหนิปนู

ทีอ่ยูใ่ตผ้นืน ้ำแตเ่มือ่เปลอืกโลกเกดิกำรดันตัวสงูขึน้ จงึกลำยเป็น ป่ำหนิ ทีผ่ดุขึน้เหนอืผนืดนิและกำรกัด

เซำะของสำยฝนทีต่กลงมำ ท ำใหห้นิมรีปูทรงแตกตำ่งกนัไป    

วนัทีห่า้        อทุยานป่าหนิ (รวมรถราง) – ต าหนกัทอง  
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เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ลิม้รสอาหารเมนพูเิศษ...เป็ดยา่งอีเ๋หลยีง 

 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงกลับสูต่ัวเมอืงคนุหมงิ  

 

จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชมควำมงำมของ ต าหนกัทองจนิเตีย้น  

ซึง่สรำ้งโดยแมท่ัพในสมยัรำชวงศห์มงิ อดตีเคยเป็นทีพั่กของอูซ๋นักุย้ “ ขนุศกึผูข้ำยชำต ิ” และนำงงำม

เฉนิหยวนหยวน เป็นต ำหนักแห่งเดยีวทีม่ฝีำผนังและหลังคำสรำ้งดว้ยทองเหลอืงถงึ 380 ตัน จงึท ำให ้

ต ำหนักมคีวำมสวยเด่น แลดูเสมอืนทอง จงึไดช้ือ่ว่ำ “ต ำหนักทอง” จงึนับไดว้่ำเป็นต ำหนักทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของจนี  

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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  น าทา่นพกัที ่ LI FENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น ำทำ่นนมสักำรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัหยวนทง  

เป็น “วัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในนครคุนหมงิ” มปีระวัตคิวำมเป็นมำยำวนำนกว่ำ 1,200 ปี น ำท่ำนนมัสกำร 

พระพุทธรปูจ าลอง ซึง่อญัเชญิมำจำกประเทศไทย   

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิม้รสอาหารเมนพูเิศษ...สกุ ีเ้ห็ด+น า้จ ิม้ไทยรสเด็ด 

 

บา่ย น ำทำ่น อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  

ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ตำ่งๆ ฝำกญำตสินทิ  มติรสหำยกอ่นกลับ 

     

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเพือ่กลับกรงุเทพฯ 

 

17.10 น.     ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ KUNMING AIRLINES เทีย่วบนิที ่KY8369 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.10 น.  ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ.........  

 

วนัทีห่ก        วดัหยวนทง – ถนนคนเดนิ – คนุหมงิ – กรงุเทพฯ 
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**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ทางบรษิทัฯ จะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

 

วนัเดนิทาง 

 

  ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

(15 ทา่นออกเดนิทาง) 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

22-27 เมษายน 2566 34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

6-11 พฤษภาคม 2566 34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

13-18 พฤษภาคม 2566 34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

20-25 พฤษภาคม 2566 34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

27 พฤษภาคม-1 มถินุายน 2566  34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

10-15 มถินุายน 2566  34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

17-22 มถินุายน 2566 34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

24-29 มถินุายน 2566 34,999 บาท / ทา่น 5,000 บาท / ทา่น 24,999 บาท / ทา่น 

 

   

1. คา่ต ัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนำจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเท่ำนัน้ ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชเ้ป็นแบบกรุป๊ไม่

สามารถเลอืกทีน่ ัง่ลว่งหนา้ได ้ (ทา่นจะไดร้บัทีน่ ัง่แบบสุม่เทา่น ัน้) 

2. คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่ำภำษีน ้ำมัน

เพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ กอ่นกำรเดนิทำง**ราคาทวัรน์ีเ้ช็คภาษนี า้มนั ณ วนัที ่23 ม.ีค.66 ** 

3. คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี (ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย)  

4. คา่โรงแรมระดับมำตรฐำน (พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น) 

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตยีงเดีย่ว 2 เตยีง) ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทำงบรษัิทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทน

โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ หรอื หำกตอ้งกำรหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึง่โรงแรมไมม่หีรอืเต็ม ทำงบรษัิทขอ

ปรับเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ เชน่กัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่ำน 1 หอ้ง 

ท่ำนที ่3 อำจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทีน่อน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับรูปแบบกำรจัดหอ้งพักของโรงแรม

นัน้ๆ 

5. คำ่อำหำร ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คา่ยานพาหนะ และคำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
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7. น า้หนกัสมัภาระ ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั จ านวนทา่นละ 1 ใบ   สัมภำระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้1 ชิน้ ต่อท่ำน น ้ำหนัก

ตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม, คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำ่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บำท (คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกันทีม่อีำยตุัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีำยุสงูกว่ำ 70 ปี 

ขึน้ไป คำ่ชดเชยทัง้หลำยตำมกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของค่ำชดเชยที่ระบไุวใ้นกรมธรรมท์ัง้นี้ยอ่มอยูใ่น

ขอ้จ ำกัดที่มกีำรตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ในการเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสำรรับรอง

ทำงกำรแพทย ์หรอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทำงรำ่งกำยดว้ยโรคประจ ำตัว, กำรตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อำกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรตดิยำ, โรคตดิต่อทำงเพศสัมพันธ,์ กำรบำดเจ็บจำกควำมเสยีหำยโดยเจตนำ, กำรฆำ่ตัวตำย, เสยีสต,ิ ตกอยู่

ภำยใตอ้ ำนำจของสรุำยำเสพตดิ, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะววิำท กำรแทง้บตุร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, 

จลำจล, นัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรรำ้ย กำรยดึพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 

อืน่ๆตำมเงือ่นไขในกรมธรรมอ์ ั

9. คา่บรกิารดงักลา่ว (ขอ้ 1-9) เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่น ัน้!!! 

ต 

 

 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางทกุประเภท 

2. คำ่ด ำเนนิกำรคัดกรองตรวจหำเชือ้ RT-PCR หรอื ATK ในกรณีทีป่ระเทศจนีตอ้งใหต้รวจ 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุเชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวอืน่ๆ ฯลฯ 

4. กรณุาเตรยีมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ รวม  240  หยวนตอ่คน (เด็กช าระทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่  

5. คา่ภาษมีลูคำ่เพิม่ VAT 7 % และหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย 3 % ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงนิทีถู่กตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่ำภำษีมลูค่ำเพิม่ และหัก ณ ทีจ่่ำย จำกยอดขำยจรงิทัง้หมดเท่ำนัน้ และโปรดแจง้ทำงบรษัิทฯ จะออกใหภ้ำยหลัง 

ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษัิททัวรเ์ทำ่นัน้ 

6. คา่วซีา่จนีส าหรบัชาวตา่งชาต ิ

7. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
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** กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม

เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ

กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


