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

วันแรก   (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมงิ  – เมืองผานโจว   

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 3 ) เคาเตอร์ 
D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแก่ทา่น  

10.50 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี TG612  

14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะ
รัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 
มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ 
ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือ  
ระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
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ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําทา่นเดินทางสู ่ เดินทางสู ่เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.) ตัง้อยูใ่นมณฑลกุ้ยโจว เมืองท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภมิูโดยเฉลีย่
ประมาณ 20 องศา เป็นเมืองท่ีสาํคญัทางด้านการทอ่งเท่ียว และคมนาคม  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

                            พักเมืองผานโจว 盘州国际花园酒店 Panzhou International Garden Hotel  
ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

    

วันที่สอง            (2)    เมืองผานโจว  – หมู่บ้านถ่ัวเล่อ (แปะก๊วยพันปี) –  เมืองอันซุ่น 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้านถ่ัวเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้น
แปะก๊วยโบราณกวา่ 1,200 ต้น สว่นใหญ่มีอายกุวา่ 300 ปี
ขึน้ไป และต้นท่ีมีอายมุากท่ีสดุคือ 1,500 ปี มีความสงูถึง 
10 เมตร ชาวบ้านตัง้ช่ือให้วา่ "คณุทวด"  เน่ืองจากเป็น
ราชาแหง่ต้นแปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บ้านแหง่นีอ้ยูก่บั 
ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความผกูพนั หมู่บ้านถัว่เลอ่ได้รับ
การคดัเลอืกให้เป็น หมู่บ้านท่ีมีระบบนิเวศท่ีดีระดบัชาติ ในชว่งฤดใูบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลีย่นเป็นสี
เหลอืงทองงดงามตระการตา   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองอันซุ่น (Anshun) (ใช้เวลา
ประมาณ 3.5 ชัว่โมง)เมืองท่ีกลายเป็นศนูย์กลางของการ
ทอ่งเท่ียว เป็นเมืองท่ีมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ
หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นภเูขา นํา้ตกขนาดใหญ่ และถํา้ท่ี
อยูโ่ดยรอบเมือง ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมมากท่ีสดุ
ในกุ้ยโจวอีกด้วย  มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 9,264 ตร.กม. มี
ประชากร 2.5 ล้านคน ร้อยละ 30 เป็นชนกลุม่น้อยเผา่
ตา่งๆ พืน้ท่ีมีความสงูเฉลีย่ 1,400-1,800 เมตรจากระดบันํา้ทะเล มีพืน้ท่ีเขตภมิูทศัน์แบบคาสท์ร้อยละ 62 
จดัเป็น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองอนัซุน่安顺百灵希尔顿逸林酒店 DoubleTree by Hilton Anshun    

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วันสาม      (3)       น า้ตกหวงกว่อซู่ (รถแบตเตอร่ี) – เทียนชิงเฉียว – เมืองกุ้ยหยาง – เมืองโบราณชิงหยาน  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู ่ อุทยานน า้ตกหวงกว่อซู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.30 
ชัว่โมง)  ซึง่เป็นนํา้ตกท่ีมีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก สงู 68 เมตร 
กว้าง 84 เมตรอนัตระการตา และจุดเดน่ของนํา้ตกหวงกวอ่ซู ่ คือ
เป็นนํา้ตกท่ีสามารถชมวิวได้ทัง้จากทัง้ด้านหน้าและด้านหลงันํา้ตก 
เป็นอีกความงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ นํา้ตกหวง กวอ่ซู ่
ประกอบด้วย 3 อศัจรรย์ คือเป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย วิวสวย
มหศัจรรย์ชมได้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ฟองของนํา้ใสกระจายดจุ
ดงัสาํล ี ยาม
กลางวนัจะเกิดสี
รุ้ง และสาย
หมอกบางๆ ใน
ยามเย็น นํา้ตกมี
หลายชัน้จะเป็น
นํา้ตกซ้อนนํา้ตก ถํา้สุย่เหลยีน ถํา้ท่ีอยูด้่านหลงัของนํา้ตก และมีนํา้ตกลกูอยูด้่านในถํา้อีกที ซึง่ใช้เป็น
สถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว    

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่นสู ่เทียนชิงเฉียว   (รวมกระเช้า) 
 หรือสะพานข้ามดวงดาว เดินสะพานข้ามดาว ชม สวนป่า
หินธรรมชาติขนาดเลก็ท่ีตัง้อยูบ่นแม่นํา้ใต้ดิน หินก้อนท่ี
นํามาเรียงเป็นสะพานจะระบุวนัเดือนปี ค้นหาก้อนหินท่ี
ตรงกบัวนัเดือนปีเกิดของทา่นให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกบัดวงดาว  

   จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองกุ้ยหยาง เป้นเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว ตัง้อยูบ่นระดบัความสงูเฉลีย่
ประมาณ 1,070 เมตรจากระดบันํา้ทะเล 
(มีระดบัสงูสดุ 1,762 เมตร ต่ําสดุ 504 
เมตร) จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
ฤดรู้อนไม่ร้อนจดั ฤดหูนาวไม่หนาว
เกินไป เฉลีย่อุณหภมิูทัง้ปีท่ี 15.2 องศา
เซลเซียส นบัเป็น “นครแหง่วสนัตกาลท่ี 2 ของจีน” กุ้ยหยางมีขนาดเนือ้ท่ี 70 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 1.6 ล้านคน เป้นท่ีอยูข่องชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆ มาแตโ่บราณ ในราชวงศ์ซง่ เรียกกุ้ยโจว เป็นหวั
เมืองปกครองสาํคญัทางตอนใต้ของประเทศ ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิง ได้รับจดัตัง้เป็นเมืองกุ้ยหยาง  



4 

 

ถึงเมืองกุ้ยหยาง นําทา่นชมเมืองโบราณชิงหยาน 

Qingyan หนึง่ในสีเ่มืองโบราณในกุ้ยโจวตัง้อยูใ่นเขตชาน
เมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึน้ในราชวงศ์หมิงของ 
Hongwu (1378) และเดิมเป็นป้อมปราการทางทหาร อาคาร
โบราณในเมืองโบราณได้รับการออกแบบอยา่งประณีตและ
สร้างขึน้อยา่งประณีตในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง  เมืองนี ้
มีผู้คนมากมายรวมถึงผู้ มีช่ือเสยีงโจวเอินไหล  เมืองนีมี้
โบราณวตัถทุางประวติัศาสตร์เช่นคําสอนและซากปรักหกัพงั 
เคยเป็นหนึง่ในโรงเรียนการย้ายถ่ินทางตะวนัตกของ
มหาวิทยาลยัเจ้อเจียงในช่วงสงครามตอ่ต้านญ่ีปุ่ น   ในเดือน
กนัยายนปี 2005 จุดชมวิวเมืองโบราณ Qingyan ได้รับการ
ประกาศจากกระทรวงการกอ่สร้างและการบริหารมรดกทาง
วฒันธรรมแหง่รัฐในฐานะเมืองประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจีนชุดท่ีสอง   ในปี 2013 ได้รับการยกยอ่งวา่
เป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีเสนห์่ท่ีสดุในประเทศจีนในโครงการคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว
มรดกทางวฒันธรรม  ในปี 2010 เมืองโบราณ Qingyan ได้รับรางวลักิตติมศกัด์ิ“ บ้านเกิดของกวีจีน” ท่ี
ได้รับรางวลัจากสมาคมกวีจีนและเป็นผู้ นําในการเป็นบ้านเกิดของบทกวีในประเทศ ในปี 2559 ได้รับการ
จดัอนัดบัให้เป็นเมืองจีนชุดแรกโดยกระทรวงการเคหะและการพฒันาเมือง - ชนบท   ในวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2017 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบัชาติ 5A 

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองกุ้ยหยาง  贵阳铂尔曼大酒店(贵阳市) - Pullman Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ ส่ี                  (4)    เมืองกุ้ยหยาง - เมืองน า้โบราณเจิน้หย่วน – อุทยานซิงหลงต้ง (ถ า้มังกรเขียว)  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองน า้โบราณเจิน้หย่วน (ใช้
เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เขตเฉียนต้งหนาน ทาง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของกุ้ยโจว ล้อมรอบด้วยภเูขา
และแม่นํา้อนังดงามเมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีง
ท่ีสดุในบรรดาภมิูประเทศท่ีงดงามสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมชนเผา่  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเยี่ยมชม อุทยานซิงหลงต้ง (ถ า้

มังกรเขียว) เป็นสถานท่ีท่ีมีฮวงจุ้ยดีเลศิและเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิทางด้านศาสนา ขงจ๊ือ , พทุธ , เตา๋ 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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โดยตัง้รวมกนัไว้แตล่ะจุดอยา่งลงตวั อาทิ ศาลเจ้าแม่กวนอิมพนัมือ เตียงนอนหินจางซานฟงผู้ ริเร่ิมไท๊เก๊ก 
ศาลเจ้าเสนาบดีเหวินเทียนเสยีงแหง่ราชวงศ์ซง่ใต้ท่ีสร้างจากสมาคมมณฑล เจียงซี(กงัใส) ศาลเจ้า
อาจารย์ขงจ๊ือท่ีแกะสลกัด้วยไม้เก่าแก่เส้นสทีอง เม่ือขึน้ไปถึงจุดชมวิวบนเขาถํา้มงักรเขียวทา่นจะเห็นฮวง
จุ้ยชัน้หนึง่ของเมืองโบราณเจิน้หยว่น และสวยงามตระการตา  

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเจิน้หยว่น镇远循美·河畔酒店 Xunmei Riverside Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า         (5)    เมืองเจิน้หย่วน – เขาฟานจิน้ซาน – เมืองตงเหริน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่ขาฟานจิน้ซาน คือยอดเขาหลกัของแนวเขา

อู่หลงิ(武陵山脉 ) เป็นเขตอนรัุกษ์ประเภทคนกบัสิง่มีชีวิต 
ของยเูนสโก. ลกัษณะภเูขาดยูิ่งใหญ่นา่เกรงขาม เนินเขาชนัและ
หบุเขาลกึ กลุม่ยอดเขาตัง้ตรงตระหงา่น จากบนยอดเขามีนํา้ไหล
ลงมาไม่หยดุทัง้แนวราบและแนวตัง้ ลมพดัขึน้มาจากหบุเหว
อยา่งรุนแรง. ภมิูประทเศท่ีแปลกประหลาดของพืน้ผิวและผิวดิน 
ผา่นการเวลามาอยา่งยาวนานก็ได้คอ่ยสร้างสมและการเป็น
ลกัษณะภมิูทศัน์ท่ีแปลกประห  ลาดและไม่เหมือนใครดัง่ปัจจุบนั 
ท่ีมีเนินเขาท่ียิ่งใหญ่และสงูชนัเป็นอนัมาก. เขาฟานจิง้ช่ือนีมี้จุด
กําเนิดมาจากพทุธศาสนา เพราะทัว่ทัง้พืน้ท่ีของเขาฟานจิง้จะมี 
วดัอารามหลวงของเหลา่แม่ชีอยู ่4 ตําหนกั และอารามยอ่ยท่ีมีขนาดใหญ่อยูอี่ก 48 แหง่ เป็นข้อพิสจูน์ชดั
วา่เขาฟานจิง้นัน้มีสถานท่ียิ่งใหญ่แหง่สถานท่ีปฎิบติัธรรม  และเรียนรู้พทุธศาสนามาแตโ่บราณ และยงั
เป็น 1 ใน 5 เขาท่ียิ่งใหญ่แหง่พทุธะของประเทศจีนและเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมเป็นสถานท่ีเดียวของพระ

โพธิสตัว์หมีเลอ่(弥勒菩萨). ตามประวติัศาสตร์ของศาสนาพทุธในประเทศจีนได้ถือวา่เขาฟานจิง้นัน้
เป็นสถานท่ีเปิดทางไปสูเ่งียบสงบและสวยงามแปลกพิศดาร.   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารเท่ียวชมตอ่ เขาฟานจิง้คือเขาหลกัของแนว
เทือกเขาอู่หลงิ ยอดสงูสดุท่ีระดบันํา้ทะเล 2494 เมตร. และ
ยอดเขาท่ีสงูสดุในแนวเขานีคื้อเขาเฟ่ิงหวง(หงส์)ท่ี 2572 
เมตร. เขาฟานจิง้ลกัษณะสงูใหญ่ แนวเขาสงูต่ําสลบัขึน้ลง
ตอ่เน่ือง ธารนํา้และหบุเขาพาดผา่นตลอดแนว ป่าไม้
หนาแนน่. พืน้ท่ีของเขาฟานจิง้มีสนัเขา 9 สายพาดผา่นยื่นออกไปทัง้ 4 ทิศ มีฉายาวา่ “สายนํา้น้อยทัง้ 
99” รวมทัง้ป่ายคุโบราณท่ียงัอุดมสมบูรณ์บนพืน้ท่ี 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดใูบไม้ผลจิะมีกหุลาบพนัปี
บานสะพร่ังเป็นดงดอกไม้. ฤดใูบไม้ร่วงจะมีใบไม้แดงเต็มพืน้ท่ีดจุดัง่ไม่มีท่ีสิน้สดุ. พืน้ท่ีบริเวณยอดเขา
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หลกัยงัมีแสงแหง่พระธรรม ทะเลหมอก ยอดเขาท่ีแปลกประหลาด รวมทัง้หินท่ีแปลกประหลาด และ 
ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิง้ลกัษณะเขาตัง้ตระหงา่น รูปแบบสลบัซบัซ้อน เป็นพืน้ท่ีในแถบ
เขตร้อนของประเทศจีนท่ีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ท่ีสดุในบรรดาต้นๆเลยก็วา่ได้ และ ในละติจูดเดียวกนันัน้
ได้ถือวา่เขาจิง้ซานนัน้เป็น “โอเอซิส” เพียงหนึง่เดียวของละติจูดนีเ้ลย. และเขาฟานจิง้ยงัถือเป็นพืน้ท่ี
อนรัุกษ์และรักษาพนัธ์ุสตัว์และพืชของประเทศจีนทัง้ประเภท 1,2 และ 3 อาทิเช่น ลงิขนทอง(ลงิจมกูเชิด), 
เสอืโคร่ง เป็นต้น. 
เขาฟานจิง้ในศตวรรษท่ี 16 นัน้ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสยีงขจรไกลทัว่ทัง้ประเทศจีนในเร่ืองความศกัด์ิสทิธ์ิ
ของพทุธศาสนา. ผา่นการซอ่มแซมมาตามยคุสมยัอยา่ง
มากมาย โดยเฉพาะบริเว  ณยอดเขาหลกั วดัรู้คุณ(เฉิงเอินซื่อ-

承恩寺),วดับ้านเมือง(เจิน้กวอ๋ซือ่-镇国寺),ตําหนกัซื่อ

เจีย(ซื่อเจียเตีย้น-释迦殿 ),ตําหนกัหมีเลอ่(หมีเลอ่เตีย้น-

弥勒殿) เป็นต้น.  

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทานสู ่ เมืองตงเหริน Tongren (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง )  ตัง้อยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดักุ้ยโจว ท่ีมีพรมแดนติดกบัเมือง Huaihua ในมณฑลหหูนาน 

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                                 พกัเมืองตงเหริน铜仁国宾馆 Tongren National Guesthouseระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่หก          (6)     เมืองตงเหริน – เมืองซีเจียง - หมู่บ้านแม้วซีเจียง – เมืองไขหล่ี  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นนัง่รถบสัปรับอากาศสู ่ เมืองซีเจียง (ใช้เวลา
เดินทาง 3.30 ชัว่โมง) เพื่อชมหมูบ้่านเเม้วท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก ต้องยกให้ประเทศจีน "หมู่บ้านแม้วซีเจียง" หรือเรียก
อีกอยา่งหนึง่วา่ "หมู่บ้านแม้วพนัครอบครัว" ซึง่มีผู้อยูอ่าศยั
ประมาน 7,000 คน และแม้วถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่
เมืองจีนและเป็นเผา่ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม โดดเดน่ใน
อนัดบัต้นๆ เลยก็วา่ได้  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลานอาหาร นําชมหมู่บ้านแม้วซเีจียง ตัง้อยูใ่นเทือกเขาแม้วท่ี
หา่งไปทางทิศะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ย
โจว เป็นหมู่บ้านชนเผา่เมีย้วจู๋ (ม้ง) ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก หรือเรียกอีก
อยา่งหนึง่วา่ "หมู่บ้านแม้วพนัครอบครัว" ซึง่มีผู้อยูอ่าศยัประมาณ
หม่ืนกวา่คน  
และชนเผา่เมีย้วจู๋ (ม้ง) ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่เมืองจีนและเป็น
เผา่ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรมโดดเดน่มาก  บริการอาหารค่ํา ณ 
ภตัตาคารหลงัอาหารไฮไลท์ท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเท่ียวหมู่บ้านแม้วซี
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เจียง คือ นัง่รถพว่งขึน้ไปท่ี "จุดชมวิวบนยอดเขา" เพื่อชม
วิวยามค่ําคืนของหมู่บ้านท่ีสร้างติดๆกนัลดหลัน่ไปตาม
ไหลเ่ขาเม่ือยามท่ีทกุบ้านเปิดไฟอยา่งพร้อมเพรียงจะทําให้
เห็นวิวท่ีงดงามไปอีกแบบ จากนัน้ นําทา่นเดินทางสูเ่มือง
ไขหล่ี (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเอง
ชนชาติม้งและเฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจว ได้รับการขนานนามวา่เป็น อาณาจกัรแหง่ขนุเขา มีพืน้ท่ี
เพาะปลกูชาเป็นอนัดบั 1 ของจีน ชาท่ีปลกูสว่นใหญ่เป็นชาเขียว ชาตหูยนุเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียน
ของเมืองตหูยนุ เป็น 1 ใน 10 สดุยอดชาจีน ยงัเป็นแหลง่ผลติใบยาสบู เป็นอนัดบั 2 ของจีน รองจาก
มณฑลยนูนาน เป็น 1 ใน 4 แหลง่ผลิตสมนุไพรจีนใหญ่ท่ีสดุของจีน ยงัเป็นแหลง่ผลิตเหล้ายี่ห้อเหมาไถ ท่ี
มียอดขายเป็นอนัดบั 1 ของจีน  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
      พกัเมืองไขหลี่凯里云溪汤泉度假酒店 Wecci Hotspring Holiday Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

 

วันที่เจ็ด                 (7)      พักเมืองไขหล่ี – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานนีร้ถไฟ 

...........  นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคุนหมงิ โดยรถไฟดว่น ขบวนที่ ......... 

...........  ถึง เมืองคุนหมิง จากนัน้นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นสุย่า่นการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีได้รับการฟืน้ฟูให้เป็นแหลง่การค้า แหลง่ซ้อปปิง้ เสือ้ผ้า 
อาหารพืน้เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคณุหมิงทกุ
เพศทกุวยัจะมาเดินเลน่ พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ท่ีสร้างขึน้มาเพื่อเป็นการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้า
ร้านขายแบบจีน  

 ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองคนุหมิง 昆明花之城豪生国际大酒店(Howard Johnson City of Flower Hotel   

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
   

https://www.agoda.com/zh-cn/howard-johnson-city-of-flower-hotel-kunming/hotel/kunming-cn.html
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วันที่แปด                 (8)        สวนดอกไม้ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม สวนดอกไม้ ภายในโรงแรม Howard Johnson City of Flower Hotel  

ภายในโดม แยกออกเป็นโซนตา่งๆ แตล่ะโซนมีการตกแตง่ดอกไม้แตกตา่งกนั เช่นจดัดอกไม้เป็นรูปนกยงู
รําแพนสสีนัสดใส  ตวัการ์ตนูช่ือดงัตา่งๆมากมาย  อิสระให้ทา่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 
 
 

 

 
 
 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน   

15.20 น.  บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35 น.  ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ  
 

จ านวนผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม/ท่าน 

เมษายน – พฤศจกิายน 2562 48,800.-บาท/ทา่น 7,800.-บาท 

 
อัตรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)                 บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆในวงเงินทา่นละ 1 ล้านบาท 
 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆอาทิคา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการเป็นต้น. 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  
   คา่นํา้หนกัเกิน23ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7 % และภาษีนกัทอ่งเท่ียว(ถ้ามี) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
3.  รูปถ่ายสขีนาด2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 
 
 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3.    ส าเนาบัตรประชาชน และ ที่อยู่ที่ท างาน (หรือแนบนามบัตรของท่าน)  
 
 

 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 

     ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอาทิการนดัหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบินภยัธรรมชาติฯลฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ี
เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่นการเจ็บป่วยการถูกท าร้ายการสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


