
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
กําหนดการเดินทาง     19-23 กันยายน  
      12-16 ตุลาคม / 19-23 ตุลาคม / 2-6 พฤศจิกายน 
      21-25 พฤศจิกายน / 1-5 ธันวาคม / 6-10 ธันวาคม  
      19-23 ธันวาคม / 28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 
วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.55 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่10เคานเตอร W สายการบิน Shandong Airline (SC) 
             โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
วันท่ีสอง      กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ผานโจว – หมูบานถ่ัวเลอ –อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน  

03.00 น.   ออกเดินทางสูคุนหมิง โดยสายการบินShandong Airline เที่ยวบินที่ SC8886                                              
05.55 น.    ถึงทาอากาศยานนานาชาติ ฉางสุยเมือง คุนหมิง เมือง  หลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน ตั้งอยูบนที่ราบสูงยูนนาน-กุยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปอยูที่ 16.5 องศา  

คุนหมิง ผานโจว สุยเฉิง5วัน3คืน  
ทองเที่ยว 2 มณฑลยนูนานและมณฑลกุยโจว  

ภูเขาเหนียงเหนียงซานแปะกวยพันป แกรนดแคนยอนแมน้ําสิ่วเชอเหอ  



 

ไดชื่อสมญานามวาเมืองแหงฤดูใบไมผลิ หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นํา
ทานสูภัตตาคาร 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมสนามบิน 
นําทานเดินทางสู เดินทางสู เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ4 ช.ม.) ตั้งอยูในมณฑลกุยโจว 
เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป อุณหภูมิโดยเฉล่ีย
ประมาณ 20 องศา เปนเมืองที่สําคัญทางดานการทองเที่ยว 
และคมนาคม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 
หมูบานถ่ัวเลอ (แปะกวยพันป) ชมตนแปะกวยโบราณ
กวา 1,200 ตน สวนใหญมีอายุกวา 300 ปข้ึนไป และตนที่มี
อายุมากที่สุดคือ 1,500 ป มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบาน
ตั้งชื่อใหวา "คุณทวด" เนื่องจากเปนราชาแหงตนแปะกวย
โบราณ คนในหมูบานแหงนี้อยูกับ ตนแปะกวยดวยความรัก
ความผูกพัน หมูบานถั่วเลอไดรับการคัดเลือกใหเปน หมูบาน
ที่มีระบบนเิวศทีด่ีระดับชาติ ในชวงฤดูใบไมรวง ใบไมบนตน
จะเปล่ียนเปนสีเหลืองทองงดงามตระการตา  จากนั้นนํา
ทานเดนิทางสู อุทยานบึงแหงชาติภูเขาเหนียงเหนียง
ซาน  
ระหวางทางแวะชม ระเบยีงภาพท่ีราบสูงชมทศันียภาพ
ธรรมชาติอันงดงาม ทีป่ระกอบดวย เทือกเขาปาไมเขียวขจี 
แนวทิวเขาที่สลับซอนกันเปนชั้นๆ ยอดที่สูงพุงเสียดฟา นา
ข้ันบันได ผางาม และหมูบานชาวเขา ฯลฯ ดจุดั่งงานแสดงแกลลอร่ีบนที่ราบสูง 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีผานโจว Tao Yuan Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 
วันท่ีสาม        อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน  –สุยเฉิง–หุบเขาออกซิเจน – หอการเรียน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานสู อุทยานภูเขาเทพธดิาเหนียงเหนียงซาน เปนส่ิงที่เกดิจากธรรมชาติหลายรอยพันป 
ประกอบไปดวยแกรนดแคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาต ิหนองบึง พชืมอส พืชไมพุม ปาชายเลน เปน
เขตอุทยานแหงชาติใหญที่สุดในตอนใตของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กวางใหญ กวา 
30,000 ไร  
 



 

ชม นํ้าตกเฟยเทียน ผาน้ําตกที่สูงกวา 500 เมตร นับหลายสิบสาย 
เปนภาพที่สวยงาม และหาชมไดยากจากที่อ่ืนๆชมสะพานสวรรค 
เกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดหลุมขนาดใหญ มี
ความยาวกวา 100เมตร ลึก 70เมตร มองดูแลวเหมือนสะพานที่
เชื่อมระหวางสองภูเขา จากนั้นนําทานข้ึนชม แกรนดแคนยอน
แมนํ้าลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอยางยิ่ง ชมหนาผาที่สูงถึง 
1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหนาผา ชมยอดเขาหม่ืนนบัลูก 

และสะพานหลุมฟาธรรมชาติที่มหัศจรรย นําทานนมัสการเจาแม
กวนอิม ภายใน ถ้ําเจาแมกวนอิม เพื่อความเปนสิริมงคล นํา
ทาน ลองเรือลําน้ําเจียงหยวน ซึ่งมีภูเขาหนิปูนขนาบอยูสองฝาก
ฝง เปนภูมิทศันอันนางดงาม และมหัศจรรย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากนัน้นําทานเดนิสูอําเภอสุยเฉิงนําทานสูดอากาศบริสุทธิ์ หุบเขาออกซิเจน หุบเขาที่เต็มไปดวยไม

นานาพันธุ  ปราศจากมลพิษ จากนัน้ชม หอการเรียนลัทธิขงจ้ือ พิพิธภัณฑวรรณคดจีีนทางดาน
วัฒนธรรมการเกษตร เนนประวัตศิาสตรจนีเปนหลัก รวม 21 ราชวงศ 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีChaoDaiHotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 
วันท่ีสี่           เซียนเวย– สะพานสูงเปยผานเจียง –คุนหมิง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสูเมืองเซียนเวย ระหวางทางผานชม 
สะพานสูงเปยผานเจียงเปนสะพานขึงแหงหนึ่งใน
ประเทศจีน เปดใชในปลายป ค.ศ. 2016 สะพานเปย
ผานเจียงเปนสะพานขามระหวางชองเขาขาม
แมน้ําหนี่จู หรือแมน้ําเปยผาน ไดชื่อวาเปนสะพาน



 

ขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ดวยความสูง 565 เมตรสะพานเปยผานเจียง มีความยาว 1.328 กิโลเมตร มี
ชองทางการจราจรแบงออกเปน 4 ชอง ตัวสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทําหนาที่พยุง
สะพาน โดยมีคาความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหวางเมืองซวนเหวย ในมณฑลยูนนาน กับเมือง
ฉุยเฉิง ในมณฑลกุยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใตของจีน ชวยในการยนระยะเวลาการเดินทางไดถึง 4 
ชั่วโมง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับคนุหมิง(ใชเวลาประมาณ 5 

ชั่วโมง)เมืองเอกของมณฑลและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของสาธาร ณรัฐประชาชนจนี มีขนาดใหญที่สุด
เปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 
33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา 
ครอบคลุมพื้นทีถ่ึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดบัน้ําทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงไดชื่อวาเปน
เมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทําใหมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได
สมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และส่ิงที่มีเสนหดึงดูด
นักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป   

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีคุนหมิงMei YinHotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
วันท่ีหา      คุนหมิง – เขาซีซาน  – ถนนคนเดินมาทองไกหยก – อุทยานนํ้าตก – กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชม เขาซีซาน หรือประตูมังกร เปนสวนหนึ่ง
ของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 นํา
ทานลอดผานประตังกร ที่เชื่อกันวาเปนประตูแหง
ความสินิมงคล  ผูที่ ลอดผ านประตูนี้ จ ะพบแต
ความสําเร็จโชคดี จากนั้นใหทานไดเลือกซื้อสินคา
พื้น เ มืองของฝาก ของที่ ระ ลึกที่ ถูกใ จมากมาย
หลากหลายชนิด ที่ถนนคนเดินมาทองไกหยก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารกวางตุง 



 

นําทานเที่ยว อุทยานนํ้าตกคุนหมิง ที่สรางตั้งแตป ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลานหยวน (ประมาณ 
5,500 ลานบาท) เพื่อนําน้ําแมน้ําหนิวหลันเจียงเขาสูทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกวาง 400 เมตร สูง12.5 
เมตร 
นํา
ท
า
น
สู
ร
านบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลายความ
เม่ือยลากับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดใีนชื่อ “ครีมบัว
หิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน
จากนัน้นําทานสูรานยางพารา เลือกผลิตภัณฑทีจ่ัดไดวาเปนOTOPของจีน 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้เห็ด 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

00.55 น. เดินทางสูกรุงเทพฯสายการบินโดยเที่ยวบินที่ SC8885 
01.40 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ..พรอมความประทับใจ 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 

 
 

หมายเหตุในโปรแกรมทัวร กาํหนดใหมีการเขารานบัวหิมะ,ยางพารา เปนตน ซ่ึงจําเปนตองระบุลงใน
โปรแกรมทัวรเพราะมีผลกบัราคาทัวรจึงเรียนใหกบันักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ60นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมกีารบังคับใดๆท้ังสิ้น 

 

 

 

 



 

อัตราคาบริการ ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 18,800 บาท 3,800 บาท 

 
อัตราน้ีรวม คาต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)  คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)  คาภาษีสนามบินทุกแหง  
  คาวีซากรุป         บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทุกม้ือตามรายการ   คาประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
อัตราน้ีไมรวม คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 

คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน ตลอดทัง้ทริป150หยวน/ทาน 
คาน้ําหนักเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลบั พรอมกบัคณะ 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทาน      สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20ทานข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 



 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 


