กาหนดการเดินทาง วันที่

18-25 พฤษภาคม / 8-15 มิถุนายน 2562
14-21 กันยายน / 19-26 ตุลาคม 2562
9-16 พฤศจิกายน / 16-23 พฤศจิกายน 2562

วันแรก (1)

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองผานโจว

08.30 น.

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 3 ) เคาเตอร์
D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสูน่ ครคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ TG612
ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของสาธารณะ
รัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จากทังหมด
้
27
มณฑล มีประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่า
ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่ งู เหนือ
ระดับนํ ้าทะเล 6,200 ฟุต หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ

10.50 น.
14.05 น.

1

ค่า

ศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองผานโจว หรื อ เมืองฮอกอร์ (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.) ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลกุ้ยโจว เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ อุณหภูมิโดยเฉลีย่
ประมาณ 20 องศา เป็ นเมืองที่สาํ คัญทางด้ านการท่องเที่ยว และคมนาคม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองผานโจว 盘州国际花园酒店 Panzhou International Garden Hotel
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ค่า

(2) เมืองผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่ อ (แปะก๊ วยพันปี ) – เมืองอันซุ่น
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านถั่วเล่ อ (แปะก๊ วยพันปี ) ชมต้ น
แปะก๊ วยโบราณกว่า 1,200 ต้ น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปี
ขึ ้นไป และต้ นที่มีอายุมากที่สดุ คือ 1,500 ปี มีความสูงถึง
10 เมตร ชาวบ้ านตังชื
้ ่อให้ วา่ "คุณทวด" เนื่องจากเป็ น
ราชาแห่งต้ นแปะก๊ วยโบราณ คนในหมู่บ้านแห่งนี ้อยูก่ บั
ต้ นแปะก๊ วยด้ วยความรักความผูกพัน หมู่บ้านถัว่ เล่อได้ รับ
การคัดเลือกให้ เป็ น หมู่บ้านที่มีระบบนิเวศที่ดีระดับชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง ใบไม้ บนต้ นจะเปลีย่ นเป็ นสี
เหลืองทองงดงามตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองอันซุ่น (Anshun) (ใช้ เวลา
ประมาณ 3.5 ชัว่ โมง)เมืองที่กลายเป็ นศูนย์กลางของการ
ท่องเที่ยว
เป็ นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นภูเขา นํ ้าตกขนาดใหญ่ และถํ ้าที่
อยูโ่ ดยรอบเมือง ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สดุ
ในกุ้ยโจวอีกด้ วย มีขนาดพื ้นที่ประมาณ 9,264 ตร.กม. มี
ประชากร 2.5 ล้ านคน ร้ อยละ 30 เป็ นชนกลุม่ น้ อยเผ่า
ต่างๆ พื ้นที่มีความสูงเฉลีย่ 1,400-1,800 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล มีพื ้นที่เขตภูมิทศั น์แบบคาสท์ร้อยละ 62
จัดเป็ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองอันซุน่ 安顺百灵希尔顿逸林酒店 DoubleTree by Hilton Anshun
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
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(3)

นา้ ตกหวงกว่ อซู่(รถแบตเตอรี่) – เทียนชิงเฉียว – เมืองกุ้ยหยาง – เมืองโบราณชิงหยาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ อุทยานนา้ ตกหวงกว่ อซู่ (ใช้ เวลาประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) ซึง่ เป็ นนํ ้าตกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก สูง 68 เมตร
กว้ าง 84 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของนํ ้าตกหวงกว่อซู่ คือ
เป็ นนํ ้าตกที่สามารถชมวิวได้ ทงจากทั
ั้
งด้
้ านหน้ าและด้ านหลังนํ ้าตก
เป็ นอีกความงามที่ธรรมชาติได้ บรรจงไว้ ให้ นํ ้าตกหวง กว่อซู่
ประกอบด้ วย 3 อัศจรรย์ คือเป็ นนํ ้าตกที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย วิวสวย
มหัศจรรย์ชมได้ ทงด้
ั ้ านหน้ าและด้ านหลัง ฟองของนํ ้าใสกระจายดุจ
ดังสําลี
ยาม
กลางวันจะเกิดสี
รุ้ง
และสาย
หมอกบางๆ ใน
ยามเย็น นํ ้าตกมี
หลายชันจะเป็
้
น
นํ ้าตกซ้ อนนํ ้าตก ถํ ้าสุย่ เหลียน ถํ ้าที่อยูด่ ้ านหลังของนํ ้าตก และมีนํ ้าตกลูกอยูด่ ้ านในถํ ้าอีกที ซึง่ ใช้ เป็ น
สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ องไซอิ๋ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านสู่ เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้ า)
หรื อสะพานข้ ามดวงดาว เดินสะพานข้ ามดาว ชม สวนป่ า
หินธรรมชาติขนาดเล็กที่ตงอยู
ั ้ บ่ นแม่นํ ้าใต้ ดิน หินก้ อนที่
นํามาเรี ยงเป็ นสะพานจะระบุวนั เดือนปี ค้ นหาก้ อนหินที่
ตรงกับวันเดือนปี เกิดของท่านให้ เจอแล้ วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหยาง เป้นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว ตังอยู
้ บ่ นระดับความสูงเฉลีย่
ประมาณ 1,070 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล
(มีระดับสูงสุด 1,762 เมตร ตํ่าสุด 504
เมตร) จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้
ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด
ฤดูหนาวไม่หนาว
เกินไป เฉลีย่ อุณหภูมิทงปี
ั ้ ที่ 15.2 องศา
เซลเซียส นับเป็ น “นครแห่งวสันตกาลที่ 2 ของจีน” กุ้ยหยางมีขนาดเนื ้อที่ 70 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 1.6 ล้ านคน เป้นที่อยูข่ องชนกลุม่ น้ อยเผ่าต่างๆ มาแต่โบราณ ในราชวงศ์ซง่ เรี ยกกุ้ยโจว เป็ นหัว
เมืองปกครองสําคัญทางตอนใต้ ของประเทศ ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้ รับจัดตังเป็
้ นเมืองกุ้ยหยาง
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วันที่ส่ ี
เช้ า

ถึงเมืองกุ้ยหยาง
นําท่านชมเมืองโบราณชิงหยาน
Qingyan หนึง่ ในสีเ่ มืองโบราณในกุ้ยโจวตังอยู
้ ใ่ นเขตชาน
เมืองทางใต้ ของเมืองกุ้ยหยาง สร้ างขึ ้นในราชวงศ์หมิงของ
Hongwu (1378) และเดิมเป็ นป้อมปราการทางทหาร อาคาร
โบราณในเมืองโบราณได้ รับการออกแบบอย่างประณีตและ
สร้ างขึ ้นอย่างประณีตในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เมืองนี ้
มีผ้ คู นมากมายรวมถึงผู้มีชื่อเสียงโจวเอินไหล
เมืองนี ้มี
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ เช่นคําสอนและซากปรักหักพัง
เคยเป็ นหนึง่ ในโรงเรี ยนการย้ ายถิ่นทางตะวันตกของ
มหาวิทยาลัยเจ้ อเจียงในช่วงสงครามต่อต้ านญี่ปนุ่ ในเดือน
กันยายนปี 2005 จุดชมวิวเมืองโบราณ Qingyan ได้ รับการ
ประกาศจากกระทรวงการก่อสร้ างและการบริ หารมรดกทาง
วัฒนธรรมแห่งรัฐในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจีนชุดที่สอง ในปี 2013 ได้ รับการยกย่องว่า
เป็ นหนึง่ ในเมืองที่มีเสน่ห์ที่สดุ ในประเทศจีนในโครงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
มรดกทางวัฒนธรรม ในปี 2010 เมืองโบราณ Qingyan ได้ รับรางวัลกิตติมศักดิ์“ บ้ านเกิดของกวีจีน” ที่
ได้ รับรางวัลจากสมาคมกวีจีนและเป็ นผู้นําในการเป็ นบ้ านเกิดของบทกวีในประเทศ ในปี 2559 ได้ รับการ
จัดอันดับให้ เป็ นเมืองจีนชุดแรกโดยกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง - ชนบท
ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2017 ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ 5A
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองกุ้ยหยาง 贵阳铂尔曼大酒店(贵阳市) - Pullman Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
(4) เมืองกุ้ยหยาง - เมืองนา้ โบราณเจิน้ หย่ วน – อุทยานซิงหลงต้ ง (ถา้ มังกรเขียว)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนา้ โบราณเจิน้ หย่ วน (ใช้
เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) เขตเฉียนต้ งหนาน ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของกุ้ยโจว ล้ อมรอบด้ วยภูเขา
และแม่นํ ้าอันงดงามเมืองนี ้เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียง
ที่สดุ ในบรรดาภูมิประเทศที่งดงามสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชนเผ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเยี่ยมชม อุทยานซิงหลงต้ ง (ถา้
มังกรเขียว) เป็ นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยดีเลิศและเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ทางด้ านศาสนา ขงจื๊อ , พุทธ , เต๋า
4
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วันที่ห้า
เช้ า

โดยตังรวมกั
้
นไว้ แต่ละจุดอย่างลงตัว อาทิ ศาลเจ้ าแม่กวนอิมพันมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผู้ริเริ่ มไท๊ เก๊ ก
ศาลเจ้ าเสนาบดีเหวินเทียนเสียงแห่งราชวงศ์ซง่ ใต้ ที่สร้ างจากสมาคมมณฑล เจียงซี(กังใส) ศาลเจ้ า
อาจารย์ขงจื๊อที่แกะสลักด้ วยไม้ เก่าแก่เส้ นสีทอง เมื่อขึ ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาถํ ้ามังกรเขียวท่านจะเห็นฮวง
จุ้ยชันหนึ
้ ง่ ของเมืองโบราณเจิ ้นหย่วน และสวยงามตระการตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเจิ ้นหย่วน 镇远循美·河畔酒店 Xunmei Riverside Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
(5) เมืองเจิน้ หย่ วน – เขาฟานจิน้ ซาน – เมืองตงเหริน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ ขาฟานจิน้ ซาน คือยอดเขาหลักของแนวเขา
อู่หลิง(武 陵 山 脉 ) เป็ นเขตอนุรักษ์ ประเภทคนกับสิง่ มีชีวิต
ของยูเนสโก. ลักษณะภูเขาดูยิ่งใหญ่นา่ เกรงขาม เนินเขาชันและ
หุบเขาลึก กลุม่ ยอดเขาตังตรงตระหง่
้
าน จากบนยอดเขามีนํ ้าไหล
ลงมาไม่หยุดทังแนวราบและแนวตั
้
ง้
ลมพัดขึ ้นมาจากหุบเหว
อย่างรุนแรง. ภูมิประทเศที่แปลกประหลาดของพื ้นผิวและผิวดิน
ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานก็ได้ คอ่ ยสร้ างสมและการเป็ น
ลักษณะภูมิทศั น์ที่แปลกประห ลาดและไม่เหมือนใครดัง่ ปั จจุบนั
ที่มีเนินเขาที่ยิ่งใหญ่และสูงชันเป็ นอันมาก. เขาฟานจิ ้งชื่อนี ้มีจุด
กําเนิดมาจากพุทธศาสนา เพราะทัว่ ทังพื
้ ้นที่ของเขาฟานจิ ้งจะมี
วัดอารามหลวงของเหล่าแม่ชีอยู่ 4 ตําหนัก และอารามย่อยที่มีขนาดใหญ่อยูอ่ ีก 48 แห่ง เป็ นข้ อพิสจู น์ชดั
ว่าเขาฟานจิ ้งนันมี
้ สถานที่ยิ่งใหญ่แห่งสถานที่ปฎิบตั ิธรรม และเรี ยนรู้พทุ ธศาสนามาแต่โบราณ และยัง
เป็ น 1 ใน 5 เขาที่ยิ่งใหญ่แห่งพุทธะของประเทศจีนและเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมเป็ นสถานที่เดียวของพระ
โพธิสตั ว์หมีเล่อ(弥勒菩萨). ตามประวัติศาสตร์ ของศาสนาพุทธในประเทศจีนได้ ถือว่าเขาฟานจิ ้งนัน้
เป็ นสถานที่เปิ ดทางไปสูเ่ งียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยวชมต่อ
เขาฟานจิ ้งคือเขาหลักของแนว
เทือกเขาอู่หลิง ยอดสูงสุดที่ระดับนํ ้าทะเล 2494 เมตร. และ
ยอดเขาที่สงู สุดในแนวเขานี ้คือเขาเฟิ่ งหวง(หงส์)ที่
2572
เมตร. เขาฟานจิ ้งลักษณะสูงใหญ่ แนวเขาสูงตํ่าสลับขึ ้นลง
ต่อเนื่อง ธารนํ ้าและหุบเขาพาดผ่านตลอดแนว ป่ าไม้
หนาแน่น. พื ้นที่ของเขาฟานจิ ้งมีสนั เขา 9 สายพาดผ่านยื่นออกไปทัง้ 4 ทิศ มีฉายาว่า “สายนํ ้าน้ อยทัง้
99” รวมทังป่
้ ายุคโบราณที่ยงั อุดมสมบูรณ์บนพื ้นที่ 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดูใบไม้ ผลิจะมีกหุ ลาบพันปี
บานสะพรั่งเป็ นดงดอกไม้ . ฤดูใบไม้ ร่วงจะมีใบไม้ แดงเต็มพื ้นที่ดจุ ดัง่ ไม่มีที่สิ ้นสุด. พื ้นที่บริ เวณยอดเขา
5
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หลักยังมีแสงแห่งพระธรรม ทะเลหมอก ยอดเขาที่แปลกประหลาด รวมทังหิ
้ นที่แปลกประหลาด และ
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิ ้งลักษณะเขาตังตระหง่
้
าน รูปแบบสลับซับซ้ อน เป็ นพื ้นที่ในแถบ
เขตร้ อนของประเทศจีนที่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ที่สดุ ในบรรดาต้ นๆเลยก็วา่ ได้ และ ในละติจูดเดียวกันนัน้
ได้ ถือว่าเขาจิ ้งซานนันเป็
้ น “โอเอซิส” เพียงหนึง่ เดียวของละติจูดนี ้เลย. และเขาฟานจิ ้งยังถือเป็ นพื ้นที่
อนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สตั ว์และพืชของประเทศจีนทังประเภท
้
1,2 และ 3 อาทิเช่น ลิงขนทอง(ลิงจมูกเชิด),
เสือโคร่ง เป็ นต้ น.
เขาฟานจิ ้งในศตวรรษที่ 16 นั ้นถือเป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสียงขจรไกลทัว่ ทังประเทศจี
้
นในเรื่ องความศักดิ์สทิ ธิ์
ของพุทธศาสนา.
ผ่านการซ่อมแซมมาตามยุคสมัยอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะบริ เว ณยอดเขาหลัก วัดรู้คุณ(เฉิงเอินซื่อ承恩寺),วัดบ้ านเมือง(เจิ ้นกว๋อซือ่ -镇国寺),ตําหนักซื่อ
เจีย(ซื่อเจียเตี ้ยน-释 迦 殿 ),ตําหนักหมีเล่อ(หมีเล่อเตี ้ยน弥勒殿) เป็ นต้ น.
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทานสู่ เมืองตงเหริน Tongren (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ) ตังอยู
้ ท่ าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกุ้ยโจว ที่มีพรมแดนติดกับเมือง Huaihua ในมณฑลหูหนาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองตงเหริ น 铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

(6)

เมืองตงเหริน – เมืองซีเจียง - หมู่บ้านแม้ วซีเจียง – เมืองไขหลี่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านนัง่ รถบัสปรับอากาศสู่ เมืองซีเจียง (ใช้ เวลา
เดินทาง 3.30 ชัว่ โมง) เพื่อชมหมูบ่ ้ านเเม้ วที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลก ต้ องยกให้ ประเทศจีน "หมู่บ้านแม้ วซีเจียง" หรื อเรี ยก
อีกอย่างหนึง่ ว่า "หมู่บ้านแม้ วพันครอบครัว" ซึง่ มีผ้ อู ยูอ่ าศัย
ประมาน 7,000 คน และแม้ วถือเป็ น 1 ใน 56 ชนเผ่าทัว่
เมืองจีนและเป็ นเผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเด่นใน
อันดับต้ นๆ เลยก็วา่ ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลานอาหาร นําชมหมู่บ้านแม้ วซีเจียง ตังอยู
้ ใ่ นเทือกเขาแม้ วที่
ห่างไปทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ย
โจว เป็ นหมู่บ้านชนเผ่าเมี ้ยวจู๋ (ม้ ง) ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก หรื อเรี ยกอีก
อย่างหนึง่ ว่า "หมู่บ้านแม้ วพันครอบครัว" ซึง่ มีผ้ อู ยูอ่ าศัยประมาณ
หมื่นกว่าคน
และชนเผ่าเมี ้ยวจู๋ (ม้ ง) ถือเป็ น 1 ใน 56 ชนเผ่าทัว่ เมืองจีนและเป็ น
เผ่าที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมโดดเด่นมาก บริ การอาหารคํ่า ณ
ภัตตาคารหลังอาหารไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านแม้ วซี
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วันที่เจ็ด
เช้ า
...........
...........

ค่า

เจียง คือ นัง่ รถพ่วงขึ ้นไปที่ "จุดชมวิวบนยอดเขา" เพื่อชม
วิวยามคํ่าคืนของหมู่บ้านที่สร้ างติดๆกันลดหลัน่ ไปตาม
ไหล่เขาเมื่อยามที่ทกุ บ้ านเปิ ดไฟอย่างพร้ อมเพรี ยงจะทําให้
เห็นวิวที่งดงามไปอีกแบบ จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มือง
ไขหลี่ (ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เขตปกครองตนเอง
ชนชาติม้งและเฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น อาณาจักรแห่งขุนเขา มีพื ้นที่
เพาะปลูกชาเป็ นอันดับ 1 ของจีน ชาที่ปลูกส่วนใหญ่เป็ นชาเขียว ชาตูหยุนเหมาเจียน หรื อชาเหมาเจี ยน
ของเมืองตูหยุน เป็ น 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน ยังเป็ นแหล่งผลิตใบยาสูบ เป็ นอันดับ 2 ของจีน รองจาก
มณฑลยูนนาน เป็ น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนใหญ่ที่สดุ ของจีน ยังเป็ นแหล่งผลิตเหล้ ายี่ห้อเหมาไถ ที่
มียอดขายเป็ นอันดับ 1 ของจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองไขหลี่ 凯里云溪汤泉度假酒店 Wecci Hotspring Holiday Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
(7)

พักเมืองไขหลี่ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนาท่ านเดินทางสู่สถานนีร้ ถไฟ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยรถไฟด่วน ขบวนที่ .........
ถึง เมืองคุนหมิง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านสุย่ า่ นการค้ าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้ รับการฟื น้ ฟูให้ เป็ นแหล่งการค้ า แหล่งซ้ อปปิ ง้ เสื ้อผ้ า
อาหารพื ้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุก
เพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรมของร้ านค้ า
ร้ านขายแบบจีน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองคุนหมิง 昆明花之城豪生国际大酒店(Howard Johnson City of Flower Hotel
ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
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เช้ า

15.20 น.
16.35 น.

(8)

สวนดอกไม้ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม สวนดอกไม้ ภายในโรงแรม Howard Johnson City of Flower Hotel
ภายในโดม แยกออกเป็ นโซนต่างๆ แต่ละโซนมีการตกแต่งดอกไม้ แตกต่างกัน เช่นจัดดอกไม้ เป็ นรูปนกยูง
รํ าแพนสีสนั สดใส ตัวการ์ ตนู ชื่อดังต่างๆมากมาย อิสระให้ ทา่ นเก็บภาพตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริ การ
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อัตราค่ าบริการ
จานวนผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม/ท่ าน

เมษายน – พฤศจิกายน 2562

48,800.-บาท/ท่าน

7,800.-บาท

อัตรานีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป (หนังสือเดินทางไทย)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆในวงเงินท่านละ 1 ล้ านบาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม 




ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆอาทิคา่ โทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการเป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
อัตราค่าวีซ่าด่วน เมื่อส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
ค่านํ ้าหนักเกิน23ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม7 % และภาษีนกั ท่องเที่ยว(ถ้ ามี)  ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100 บาท

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด2 นิ ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้ วยกระดาษปกติ
หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
1.
หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต) เล่ มจริง มีอายุเหลื อใช้ ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า
2. น 1,000,000
รูปถ่ ายสี
2 นิว้ ท่ านละ) 1 รูป (ไม่ รับรูปถ่ ายข้ าราชการ)
ในวงเงิ
บาทขนาด
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์
สาเนาบั
รประชาชน และ ที่อยู่ท่ ที างาน (หรือแนบนามบัตรของท่ าน)
เงื่อ3.นไขและความรั
บผิดตชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อ
การควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมเช่นการเจ็บป่ วยการถูกทาร้ายการสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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