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บริษัท ชัยทัวร์ จ ำกัด 
โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

          

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

ชวนคุณบินลัดฟ้ำสู่แดนมังกร เมอืงคุนหมงิ ด้วยกำรบินไทย 

พักโรงแรมระดบั 4-5 ดำว  ลิ้มรสเมนูพิเศษ หอยเปำ๋ฮือ้ตวัโต กุง้มังกร 

นัง่กระเช้ำชมที่เที่ยวแห่งใหม่ “ภเูขำหมิะเจีย้วจือ่” 

หยวนหยำงนำขัน้บนัได ได้รับกำรยกยกยอ่งจำกช่ำงภำพสวยที่สุดในโลก 

ภูเขำหมิะเจีย้วจือ่ หยวนหยำง นำขัน้บนัได 
เดินทำง : เสำร์ที่ 15 – พฤหัสบดีท่ี 20 ธันวำคม 2561 ( 6 วัน 5 คืน) 
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 01.) วันแรกของกำรเดินทำง         กรุงเทพฯ–คุนหมิง–ยู่ซี               
 

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (Row D) ประต ู 2  
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับ     
10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 612 (2.10 น. / Lunch) 
14.05 น.  ถึงสนามบินเมืองคนุหมิง ผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร (เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 
น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองยู่ ซี (Yuxj)  (90 กม./1.5 ชม.) เมืองที่มีจุดเด่นด้านยุทธศาสตร์ที่ตัง้อยู่ใกล้เมืองคุนหมิง                 
เป็นเส้นทางเช่ือมโยงสูเ่อเชียตะวนัออกเฉียงต้ ทัง้เส้นทาง R3A  และเส้นทางรถไฟสายแพนเอเชีย เป็นแหลง่เกษตรกรรมที่ส าคญั
ของมณฑลยนูนาน ได้ยาสบูคณุภาพดี รวมทัง้พืชผกัตา่งๆ 

อาหารค า่ที่โรงแรม 

ที่พกั   HONGTA HOTEL (4*)  หรือเทียบเทา่ 
 

 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง        เจี้ยนสุ่ย–หยวนหยำง 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองเจีย้นสุ่ย (Jian shui) (120 กม./ 2 ชม.) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคุนหมิง  ได้ช่ือว่าเป็นเมืองประวตัิศาสตร์
ยาวนานถึงประมาณ 1,300 ปี ในปี ค.ศ.1994  เมืองเจีย้นสุย่ได้รับการอนมุตัิ จากสภาบริหารประเทศให้เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอนัดบัที่ 3 ของจีน  เป็นศนูย์กลางการค้า และรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองไว้ได้เป็น
อย่างดี  น าชมศาลเจ้าขงจือ้ เป็นศาลเจ้าต้นแบบของสถาปัตยกรรมเมืองเจีย้นสุ่ย โดยใช้คติของขงจื อ้ในการด ารงวิถีชีวิต 
ความคิด และวฒันธรรม 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าทา่นชม ซุ้มประตูเชาหยาง สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1389 บริเวณใจกลางเมืองเจีย้นสุย่ มีลกัษณะคล้ายจตัรัุสเทียนอนัเหมินที่ปักก่ิง 
แตเ่ก่ากวา่  28 ปี นบัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทหารโบราณ ในเขตแดนตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน และแสดงถึงว่าเจีย้นสุย่เป็นเมือง
แหง่ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม  น าชมหมู่ตึกตระกูล จู เป็นหมูต่กึขนาดใหญ่ มีมากกวา่ร้อยห้อง ลวดลายของประตหูน้าต่างมี
ความสวยงามทัง้ภายนอก และภายใน มีอาณาบริเวณกว้างขวางมาก มีลานสวนดอกไม้ มีสระน า้ มีศาลาบริเวณสระน า้  ดรู่มร่ืน
สงบดี ซึ่งได้รับการอนรัุกษ์รูปแบบของการก่อสร้างเอาไว้ให้ชนรุ่นหลงัได้ช่ืนชม เพราะเป็นสถาปัตยกรรมยคุราชวงศ์ชิงที่ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 30 ปี 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   LIN AN HOTEL ( 4*)  หรือเทียบเทา่  
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 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง       เจี้ยนสุ่ย – หยวนหยำงนำขั้นบันได 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองหยวนหยาง  (3 ชม.) เมืองแหง่นาขัน้บนัไดทางตอนใต้ของ มณฑลยนูนาน  ท่ีผา่นมาท่านเคยได้เห็นสิ่งมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติมาหลายแหง่  แตค่วามมหศัจรรย์ของที่แหง่นี ้ เกิดจากน า้มือของมนษุย์ที่ใช้เวลาสร้างมานานหลายร้อยปี  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมทิวทศัน์สองฟากฝ่ังของถนน ซึง่เป็นแปลงนาที่ท าเป็นขัน้บนัได เป็นภาพท้องนาที่เป็นขัน้ๆ ตามไหลเ่ขา
ที่สวยงามมาก และจอดรถตามจดุตา่งๆ ให้ทา่นได้บนัทกึภาพสวยๆ 
ใกล้ค ่าชม พระอาทิตย์อัศดงที่หมู่บ้านเหลาหูจุ่ย ซึง่เป็นจดุชมวิวบนหน้าผาสงู ทา่นสามารถมองเห็นนาขัน้บนัไดในหบุเขากว้าง
ใหญ่กว่า 300 ตารางกิโลเมตร เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับพืน้ผิวน า้ และท้องนาท าให้เกิดสีสันอย่างงดงามคล้ายเกล็ดมงักรอนั            
แวววบั ซึง่ปัจจบุนัได้รับการจดทะเบียนโดยองค์การยเูนสโก  ให้เป็นมรดกโลกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   SHENG CUN YUN  TI  HOTEL  (4*)  หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง                            เหยวนหยำง – คุนหมิง – ถำงเตี้ยน     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางสูเ่มิงคนุหมงิ ( 280 กม./4 ชม.) ผา่นชม วิวนาขัน้บันไดหยวนหยาง ซึง่มีพืน้ท่ีกว้างใหญ่กวา่ 3,000 ไร่ สดุลกูหลูกูตา 
สวยสดงดงาม   ด้วยริว้นาขัน้บนัไดบนเทือกเขาสลบัซบัซ้อนกันเป็นแนวยาว  ทศันียภาพที่หยวนหยางนีไ้ด้รับการยกย่องจาก
ช่างภาพให้เป็นนาขัน้บนัไดที่สวยที่สดุในโลก และวารสารของฝร่ังเศสจดัให้เป็น 1 ใน 7 ทศันียภาพที่ที่ความสวยงามที่สดุในโลก
โดยมนษุย์สร้างขึน้  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสู่ ต าบลถางเตีย้น อ าเภอลู่ เฉียน เป็นอ าเภอที่อยู่ในเขตปกครองของคุนหมิง ตัง้อยู่ทางภาคเหนือและเป็นที่ตัง้ของ         
ภเูขาเจีย้วจ่ือ ( 2.5 ชม.)  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   FENG YI HOTEL  (4*)  หรือเทียบเทา่ 
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 05.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง                     ภูเขำหิมะเจี้ยวจื่อ – คุนหมิง  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางสูเ่ชิงภเูขาเจีย้วจ่ือ (Jiaozi Mountain) (61 กม./15 ชม.) นัง่กระเช้าชมทศันียภาพอนัสวยงามสูย่อดเขาเจีย้วจ่ือซึ่งมี
ความสงูถึง 4,223 เมตร  นอกจากท่านชมทศันียภาพอนังดงามแล้ว ท่านจะได้ชมดอกไม้พนัธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะดอกกุหลาบพนัปี
บานสะพร่ังหลากสเีต็มภเูขาสวยสดงดงามจริงๆ 

อาหารกลางวนัท่ีร้าน   

จากนัน้เดินทางกลบัเมืองคนุหมิง  ( 2.5 ชม. ) 
น าทา่นสูถ่นนคนเดิน “จินปีลู้”่ ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองคนุหมิง  ตอนกลางของถนนสายนีม้ีซุ้มประตมู้าทอง และซุ้มประตไูก่มรกต
สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิงอายรุาว 400 ปี เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคนุหมิง ในยา่นถนนสายนีเ้ป็นแหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของ
จีนละตา่งประเทศ  ร้านเคร่ืองประดบัอญัมณี ร้านขายของที่ระลกึ และร้านขายอาหาร 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั  CROWNE  PLAZA  KUNMING CITY CENTER  HOTEL  (5*) หรือ เทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 06.) วันที่หกของกำรเดินทำง                            คุนหมิง – กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางไป ชมต าหนักทองจินเตีย้น (Jindian) หรือ วัดทอง (The Golden Temple) ต าหนกันีน้ายพลอู๋ซนักุ้ยเป็นผู้สร้างขึน้           
ในสมยัราชวงศ์ชิงเลียนแบบมาจากพระราชวงัที่กรุงปักก่ิง และสร้างด้วยทองแดงทัง้หลงั เพื่อให้มเหสีช่ือ เฉินหยวนหยวน ได้อยู่
อาศยัในยามชรา ชม ต้นไม้จั๊กจี ้ เป็นต้นไม้เพศผู้ เพศเมีย ถ้าเป็นเพศผู้  ผู้หญิงจบัต้นไม้จะสัน่ และถ้าเป็นเพศเมีย ผู้ชายจบัต้นไม้
จะสัน่ แปลกดีนะครับ !!  ชมอาคารจดัแสดงอาวธุโบราณ อาทิ ดาบเจ็ดดาว ง้าวโบราณ (รวมรถกอลฟ์ 1 ขา) 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางสูส่นามบินคนุหมิง 
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613 (2.10 ชม. / Snack) 
16.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

หมายเหต ุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
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www.chaitour.co.th 
 

ตดิตอ่  :  เหมียว  /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 / 124        

 Line ID: @chaitour     E-mail :  outbound@chaitour.co.th    โทรสำร. 0 2211 0119   

   จันทร์ – ศุกร์  เวลำ  09.00 น. – 17.30 น. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร   
 

 ท่านละ    40,800.-  บาท    

 พักเดี่ยวเพิ่ม   6,200.-  บาท 
 

อตัรำนีร้วม    

1. ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร  โดยการบินไทย  
2. ที่พกัจดัตามรายการ (4-5 *)  (ห้องละ 2 ทา่น) 
3. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
4. บริการอาหารตามรายการ 
5. คา่วซีา่  และสมัภาระทา่นละ 1ชิน้ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม 
6. น า้ดื่มและของวา่งตลอดการเดินทาง  
7. ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท      
    ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 
8  มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย   และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์  
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด และมินิบาร์    
        

หลกัฐำนประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1.  หนงัสอืเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซีา่ ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสขีาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอยา่งชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไมย่ิม้เห็นฟัน   
     ไมส่วมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 33 มม. X 48 มม. ) และห้ามใสเ่สือ้ สขีาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ช่ือ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหน่งการงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ช่ือ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
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