
 

 

 

วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ – อุดรธำนี (WE004:12.15-13.35) /
(FD3358:12.00-13.10) / (DD306:12.40-13.50) – 
สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว – นครหลวงเวียงจันทน ์– 
พระธำตุหลวง – วัดศรีเมือง –ประตูชัย 

X X  
LE THATLUANG D’OR 

BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

2 
เวียงจันทน ์– น่ังรถไฟควำมเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อ
หำน – เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนำ) – เมืองใหม่ 9 
จอง 12 เชียง – ถนนคนเดินสิบสองปันนำ 

   VERNA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

3 
ตลำดเช้ำไทลือ้ – หมู่บ้ำนโบรำณไทลือ้ “ม่ำนหัวนำ”   
– สวนป่ำดงดิบ (โชว์นกยูง – หมู่บ้ำนเผ่ำไอ้นี – 
น ้ำตกเก้ำมังกร) – วัดหลวงเมืองลือ้ – โชวพ์ำรำณสี  

   VERNA HOTEL  
  หรือเทยีบเท่ำ 

4 
สิบสองปันนำ – น่ังรถไฟควำมเร็วสูง – คุนหมิง – 
เขำซีซำน – ประตูมังกร (รวมรถรำง) – ถนนคนเดิน
จิน้ป้ีลู่ 

   LI FENG HOTEL  
  หรือเทยีบเท่ำ 

5 อุทยำนป่ำหนิ (รวมรถรำง) – ต ำหนักทอง     LI FENG HOTEL  
  หรือเทยีบเท่ำ 

6 วัดหยวนทง –ถนนคนเดิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 
(KY8369 : 17.10-18.50) 

    



 

 

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทัวร,์ไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 240 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

 

 

 

 

 

 
 
10.00 น.   พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์สำย

กำรบิน THAI SMILE (WE)  หรือ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อำคำรผู้ โดยสำร 2 ขำออก
ภำยในประเทศ ชั้น 3 เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินสำยกำรบิน ไทยแอรเ์อเชีย หรือ นกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่จาก
ทางบรษิัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง   

12.15 น.  ออกเดินทางสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอุดรธำนี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE004 หรือ 
โดยสายการบิน  AIRASIA เที่ยวบินที่ FD3358 หรือ โดยสายการบิน  NOKAIR เที่ยวบินที่ DD306  

13.25 น.  เดินทางถึง จังหวัดอุดรธำนี รบัสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู้ปรบัอากาศ มุ่งหนา้สู่ 
สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว จังหวัดหนองคำย 

   เดินทางถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ตม.ไทย เพื่อเดินทางออกจากประเทศไทย 
   เดินทางเขา้ด่านขา้ม สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ตม. สปป.ลาว 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ น าท่านชม พระธำตุหลวง หรือ พระเจดียโ์ลกะจฬุา
มณี นับเป็นปูชนียสถานอันส าคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน ์และเป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ 
ตามต านานกล่าวว่าพระธาตหุลวงมีประวติัการก่อสรา้งนบัพนัปีเช่นเดียวกนัพระธาตพุนมในประเทศไทย และ

วันแรก     กรุงเทพฯ – อุดรธำนี – สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว – นครหลวงเวียงจันทน ์– พระธำตุหลวง – วัด 
          ศรีเมือง –ประตูชัย 
 

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
พระธำตุหลวง เวียงจันทน ์เป็นศำสนสถำนทีส่ ำคัญทีสุ่ดในลำว 
น่ังรถไฟควำมเร็วสงูขบวนล้ำนช้ำง  ลำว-จนี 
สิบสองปันนำ เป็นเมืองทีอ่ยู่ในมณฑลยูนำนทำงตอนใต้ของประเทศจีน 
นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล ิมีสภำพอำกำศเย็นสบำยตลอดปี 
อุทยำนป่ำหนิ ป่ำหนิทีม่ีขนำดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
พเิศษ เป็ดย่ำงอี๋เหลียง , สุกีเ้หด็ , อำหำรกวำงตุ้ง  !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปรากฏความเก่ียวพนักบัประวติัศาสตรข์องดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น า้โขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นีถื้อไดว้่าเป็น
สญัลกัษณส์ าคญัอย่างของประเทศลาว 

 
น าท่านชม วดัศรีเมือง หรือ วดัสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจนัทน ์ประเทศลาว ที่วดัศรีเมืองแห่งนีจ้ดัเป็น
วดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน วดัศรีเมืองหรือวดัเจา้แม่ศรีเมืองเป็นสถานที่ตัง้ของศาลหลกัเมือง
เวียงจนัทน ์จากนัน้น าท่านชม ประตชูยั ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องชยัชนะและอธิปไตยของลาว 



 

 

 
น าท่านชม วัดศรีเมือง หรือ วัดสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจันทน ์ประเทศลาว  ที่วัดศรีเมืองแห่งนี ้
จัดเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน วัดศรีเมืองหรือวัดเจ้าแม่ศรีเมืองเป็นสถานที่ตั้งของ
ศาลหลกัเมืองเวียงจนัทน ์จากนัน้น าท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องชยัชนะและอธิปไตยของลาว  

เย็น    รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร 
    พักที ่LE THATLUANG D’OR BOUTIQUE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4  
 
 
 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทน ์ขบวน (C82 / 07.30- 11.30)  ชั้น 2 

ธรรมดำ จำกนครหลวงเวียงจันทน์สู่บ่อเต็น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)  ทั้งนี้อำจจะมีกำร
เปล่ียนแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ : เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋ำเดินทำง และ
สัมภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักล้อลำก
ทีม่ีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบ SET BOX บนรถไฟ  
11.30 น. เดินทางถึง สถำนีรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงบ่อเต็น  บ่อเต็นเป็นพืน้ที่เชื่อมโยงทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การ

บริการและอ่ืน ๆ ของ สปป. ลาว โดยบ่อเต็นเป็นชื่อเรียกของหมู่บา้นในเขตเมืองหลวงน า้ทา แขวงหลวงน า้ทา 

วันทีส่อง     เวียงจันทน ์– น่ังรถไฟควำมเร็วสูง – บ่อเต็น – บ่อหำน – เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนำ) – เมืองใหม่  
     9 จอง 12 เชียง – ถนนคนเดินสิบสองปันนำ 
 



 

 

ตัง้อยู่ใกลเ้ขตชายแดนลาว-จีน ตรงขา้มกบัเมืองโม่ฮาน เขตสิบสองปันนาของจีน มีเสน้ทาง R3a เป็นเสน้ทาง
คมนาคมขนสง่สินคา้หลกัระหว่างไทย-สปป. ลาว-จีน  

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ ด่ำน ตม.บ่อเต็น เขตชำยแดนลำว-จีน สู่ ด่ำนบ่อหำน (ด่ำนตม.จีน) ด ำเนินกำรแจ้ง

เอกสำรผ่ำนแดน ตรวจคนเข้ำเมีอง บ่อหำน หรือ หมัวฮำน เป็นเมืองชายแดนทางตอนใตข้องอ าเภอเมือง
ลา้ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  ติดชายแดนลาว-จีน และอยู่ฝ่ังตรงขา้มกบั
หมู่บา้นบ่อเต็น แขวงหลวงน า้ทา ประเทศลาว จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเชียงรุ้ง หรือ เมืองจิ่งหง  เมือง
เอกของเขตปกครอตนเองสิบสองปันนา เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสนหช์วนหลงใหล  มีนักท่องเที่ยวหลายลา้นคน
เดินทางมาเยือนเมืองแห่งนี ้ท่านจะไดพ้บเห็นสญัลกัษณรู์ปนกยูงอยู่ทุกแห่งหนในเมืองเชียงรุง้ เนื่องจากนกยูง
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองเชียงรุง้ จากนัน้น าท่านชม เจดียท์องค าใหญ่ ที่ เมืองใหม่ 9 จอม12 เชียง ที่เกิดขึน้
ภายใต้ยุทธศาสตรข์องชาติจีนที่ให้ความส าคัญกับเขตการค้าเสรีอาเซียน -โขง เพื่อให้เป็นประตูทางการ
ท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง หรือ ศูนยก์ลางสามเหลี่ยมทองค าไข่มุกแห่งแม่น า้โขงมีการรวบรวม
วฒันธรรมประเพณีที่เป็นเอกลกัษณแ์ละโดดเด่นของแต่ละชนเผ่าในกลุ่มเศรษฐกิจอนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขงมา



 

 

รวบรวมไวใ้นที่เดียวกนัใหอ้ยู่ในรูปนานาชาติมากที่สดุทัง้แบบโบราณและร่วมสมยั อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ถนน
คนเดินสิบสองปันนำ ในตรอกซอกซอยต่างๆมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย  

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

  น าท่านพกัที่  VERNA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 
 
 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านชม ตลำดเช้ำไทลือ้ ซึ่งคราครั่งไปดว้ยพ่อคา้แม่ขาย และชาวบา้นที่มาจบัจ่ายตลาดอย่างคกึคกั ภายใน

ตลาดเชา้นอกจากจะมีสินคา้จ าพวกผัก ผลไม ้เนือ้สตัว ์ปลาน า้จืด ของป่ามากมาย อีกทัง้อาหารกิ่งส าเร็จรูป 
เครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนั เสือ้ผา้ รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้ำนโบรำณไทลือ้ “ม่ำนหัวนำ” ซึ่ง
ถกูอนรุกัษไ์วอ้ย่างดี พาท่านเดินลดัเลาะไปบนเนิน เขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลือ้ สกัการะวดัไทลือ้ทอ้งถิ่นซึ่ง
ตัง้อยู่บนเนินเขา จากมมุนีท้่านสามารถมองเห็นหมู่บา้นไทลือ้โบราณรายลอ้มไปดว้ยภเูขา และความเจรญิของ
เมืองจิ่งหงยคุใหม่ หรอึภาษาไทยเหนือสื่อสารกบัเผ่าไทลือ้ได ้

วันทีส่ำม     ตลำดเช้ำไทลือ้ –หมู่บ้ำนโบรำณไทลือ้ “ม่ำนหัวนำ” – สวนป่ำดงดิบ (โชวน์กยูง – หมู่บ้ำนเผ่ำไอ้นี 
                 น ้ำตกเก้ำมังกร) – วัดหลวงเมืองลือ้ – โชวพ์ำรำณสี  



 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านไปเที่ยวชม สวนป่ำดงดิบ นั่งรถรางไฟฟ้า ชมกำรเรียกนกยูงลงมำจำกภูเขำ ซึงมีนกยู่งนับร้อยๆ  

น าท่าน ชมการ โชวก์ำรแสดงของชนเผ่ำต่ำงๆ อำทโิชวก์ำรแสดงของชำวไทลือ้ โชวว์ัฒนธรรมเผ่ำไอนี 

(อีก้อ) และชมกำรสำธิตพิธีกำรแต่งงำนของเผ่ำอีก้อ เที่ยวชมผืนป่าแห่งสิบสองปันนา ชม ตน้ นกยูง ซึง
เป็นตน้ไมท่ี้มีลกัษณะคลา้ยนกยู่งซึงชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ของเหล่านกยู่ง ชม
น ้ำตกเก้ำมังกร เป็นน า้ตกที่ตกลงมาจากเขาสงูหลายสิบเมตร ดา้นล่างมีรูปป้ันชาวประมงถือดาบสูก้บัมงักร 
เป็นมงักร 9 หวั ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเลา่ของที่นี่และแม่น า้หลั่นชา้ง แม่น า้โขง  

   
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยการลงทุน

ก่อสรา้งโดยบริษัทเอกชนพฒันาการท่องเที่ยวหยวนหา้ว จ ากดั สิบสองปันนา ยูนนาน ดว้ยเงินทุนมหาศาลถึง 
350 ลา้นหยวน นนาน ลา้นหยวน  ภายในวดัมีพระพทุธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่  สถานที่แห่งนีน้อกจาก
จะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางดา้นศาสนาและวัฒนธรรมพืน้เมืองที่ตกทอดมาชา้นานแลว้ ยังจะเป็นที่ตัง้ของ
วิทยาลยัศาสนาพทุธสิบสองปันนา 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร             
หลงัอาหารน าท่านชม การแสดงชุดอลงัการชื่อ ชุดพำรำณสี หากท่านพลาดการเขา้ชมโชวช์ุดนีก้็เหมือนกบั



 

 

ท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่ง
เปรียบเสมือนเมืองของพระพทุธเจา้ คือ เมืองพาราณสี 

  น ำท่ำนพักที ่ VERNA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 
 
 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม        

 น าท่านเดินทางสู ่สถำนีรถไฟสิบสองปันนำ เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหน้ำสู่ คุนหมิง  (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชั่วโมง)  ทัง้นีอ้ำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงขบวนรถไฟ หมำยเหตุ : เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรขึน้ 
- ลงรถไฟ กระเป๋ำเดินทำง และสัมภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้
กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักล้อลำกทีม่ีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป    

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

วันทีส่ี่         สิบสองปันนำ – น่ังรถไฟควำมเร็วสูง – คุนหมิง – เขำซีซำน – ประตูมังกร (รวมรถรำง) – ถนนคน 
                 เดินจิน้ป้ีลู่ 



 

 

บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ เขำซีซำน ถึงเชิงเขา น าท่าน นั่งรถราง สู่ประตทูางเขา้ จากนัน้เดินขึน้บนัไดเพื่อขึน้สู่ ประตู
มังกร ซึ่งถือกนัว่าเป็นประต ูแห่งโชคลาภและความมั่นคงเป็นประตสูิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ 
ซึ่งกลา่วไวว้่าใครไดเ้ดินผ่านประตนูีจ้ะมีโชคลาภเพลิดเพลินกบัทศันียภาพที่ สวยงามของทะเลสาบเทียนฉือ  

 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิน้ป้ีลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุน-หมิง เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุม้
ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและป้ีจีจึงเอาค าย่อ “จินป้ี”มาขนานนามถนน
ว่าจินป้ีลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุม้จินหม่าและซุม้ป้ีจีเริ่มสรา้งขึน้ในรชัศกซวเต๋อราชวงศห์มิง ถึง
ปัจจบุนันีม้ีประวติัรว่ม 400 ปี ในถนนย่านการคา้แห่งนี ้เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของจีนและต่างประเทศ 
เครื่องประดบัอญัมณีชัน้เยี่ยม รา้นเครื่องดื่ม รา้นอาหารพืน้เมือง และรา้นขายของที่ระลกึ ฯลฯ  



 

 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง 

  น ำท่ำนพักที ่ LI FENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 
 
 
 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่อุทยำนป่ำหนิ (รวมรถรำง)  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) คนดัง้เดิมไดก้ล่าว
ไวว้่า “ หำกคุณมำ เยือนคุนหมิงโดยปรำศจำก กำรชมป่ำหิน จะเป็นกำรเสียเวลำเปล่ำ ” เพราะแทท้ี่
จรงิแลว้ ป่าหินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัหนึ่งของมณฑลยูนนาน ทัง้ยงัเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สดุของโลก 
มีอาณาเขตกวา้งขวางถึง 40,000 ไร ่ซึ่ง สมยัก่อนเป็นเพียงหินปนูที่อยู่ใตผ้ืนน า้แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดนัตวั
สูงขึน้ จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึน้เหนือผืนดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ท าให้หินมีรูปทรง
แตกต่างกนัไป    

         
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ดย่างอี๋เหลียง 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัสู่ตัวเมืองคุนหมิง จากนัน้น าท่านเที่ยวชมความงามของ ต ำหนักทองจินเตีย้น ซึ่งสรา้ง

โดยแม่ทพัในสมยัราชวงศห์มิง อดีตเคยเป็นที่พกัของอู๋ซนักุย้ “ ขุนศึกผูข้ายชาติ ” และนางงามเฉินหยวนหยวน 

วันทีห้่ำ        อุทยำนป่ำหิน (รวมรถรำง) – ต ำหนักทอง  



 

 

เป็นต าหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนงัและหลงัคาสรา้งดว้ยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงท าใหต้ าหนักมีความสวยเด่น 
แลดเูสมือนทอง จึงไดช้ื่อว่า “ต าหนกัทอง” จึงนบัไดว้่าเป็นต าหนกัที่ใหญ่ที่สดุของจีน  

 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  น ำท่ำนพักที ่ LI FENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว 

 
 
 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1,200 ปี น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปจ ำลอง ซึ่งอญัเชิญมาจากประเทศไทย   

 

วันทีห่ก        วัดหยวนทง – ถนนคนเดิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 



 

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ล้ิมรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกีเ้หด็+น ้าจิ้มไทยรสเด็ด 
บ่ำย น าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดิน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ต่างๆ ฝากญาติสนิท  มิตรสหายก่อนกลบั 
    สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 
17.10 น.     ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUNMING AIRLINES เทีย่วบินที ่KY8369 

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
18.10 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร******** 
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 

 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 

 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

(15 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

22-27 เมษำยน 2566 34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

6-11 พฤษภำคม 2566 34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

13-18 พฤษภำคม 2566 34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

20-25 พฤษภำคม 2566 34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

27 พฤษภำคม-1 มถิุนำยน 2566  34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

10-15 มิถุนำยน 2566  34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

17-22 มิถุนำยน 2566 34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 

24-29 มิถุนำยน 2566 34,999 บำท / ท่ำน 5,000 บำท / ท่ำน 24,999 บำท / ท่ำน 
 

   
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 



 

 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิ ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่23 มี.ค.66 ** 

3. ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วเข้ำประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)  
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

5. ค่าอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
7. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ ำนวนท่ำนละ 1 ใบ   สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรมั, ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

8. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา
ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึน้ไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึน้ไป 
ค่าชดเชยทัง้หลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มี
การตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ั 

9. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-9) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! 
ต 

 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนตอ้งใหต้รวจ 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิหวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ รวม  240  หยวนต่อคน (เดก็ช าระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่)  
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำและทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 

 


