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ฌหลวผผง ซผงฬฝ่ ปาหมิา ผูเิจอิเฮฬ จผ่วเซฝฬง 9 วัน 
ทุงิดอกมสัตารด์สฝทอง – หมูิบำานอาฬุฬนื – ปิาทำอสผบหลฝ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  น า้ตกเกำามงักร เกผดจากการกดัเซาะตามธรรมชาตผ อลงัการกวาิ 10 ชัน้ 
  ชมทุงิดอกมสัตารด์กวำางสดุสาฬตา 1 ปฝ   มฝครัง้เดฝฬวเทาินัน้ 
  เขาหมืน่ฬอด ชมความงดงามของภูเขานำอฬญหญ ิกวาิ 192 ลกู 
  เมอืงปาหมาิ หมูิบำานทฝอ่าฬุฬนืทฝ่สดุญนจฝน 
  ชม ถ า้ครผสตลั  ทฝส่วฬงามทฝส่ดุญนปาหมาิ  
  ตามรอฬซฝรฝฬ่ด์งั สามชาตผสามภอ ปิาทำอสผบหลฝ ่
  ชม อุทฬานผูเิจาอเฮฬ  อูขิำาวอูนิ า้อนัอุดมสมบูรณ ์ของฬูนนาน 
  ชม ซากรุะบานสะอรัง่  ทฝเ่ขาหฬวนทง อนัสวฬงามและญหญทิฝส่ดุญนจฝน 
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ก าหนดการเดผนทาง       21 – 29  กมุภาอันธ ์ 2563 
                           29 กมุภาอันธ ์ - 8 มฝนาคม 2563 
วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมิง  – อ าเภอสือหลิน   

08.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูท่ี 3 ) เคา
เตอร์ D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี TG612  

14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคุนหมิง 昆明 เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่
สงูเหนือระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต นําทา่นเดินทางสูเ่มืองส่ือหลิน 石林 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนู เป็ดย่างอีเ้หลียง 
พักอ าเภอป่าหิน 石林银瑞林国际大酒店 (Shilin Yinruilin International Hotel)  

ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง   (2)  สือหลิน – เมืองโหลวผงิ– น า้ตกเก้ามังกร – ทุ่งดอกมสัตาร์ด (รวมกระเช้า) – เมืองซิ่งย่ี 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ อ าเภอโหลวผิง 罗 平 บน
พรมแดนติดตอ่กบัด้านตะวนัตกของมณฑลกุ้ยโจว มี
ประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถ่ินฐานดัง้เดิมของชน
เผา่อ๋ี ปูอี้ ม้ง ฯลฯ  โหลวผิงเป็นอําเภอท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นแหลง่
ปลกูผกันํา้มนั-โหยวไช่ฮวา   นําทา่นชม น า้ตกเก้ามังกร
九龙瀑布 หรือจ่ิวหลงซึง่  มีลกัษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่น
อนัเกิดจากการกดัเซาะ  ของนํา้เป็นเวลายาวนาน
ก่อให้เกิดชัน้นํา้ตกลดหลัน่กวา่ 10 ชัน้และสงูต่ํากว้าง
แคบตา่งกนัและระหวา่งชัน้มีแอ่งนํา้ตืน้ลกึหลายระดบัวดั
ได้จากความเข้มของสนํีา้ซึง่บางคนประมาณวา่เทียบได้
กบันํา้ตกทีลอซูบ้านเรานําทา่นขึน้กระเช้าเพื่อให้ทา่นได้
ชมทศันียภาพมมุสงูเหนือนํา้ตกและแตเ่ต็มอ่ิมกบั
บรรยากาศระหวา่งทางท่ีคอ่ยๆเดินลดัเลาะลงมาตาม
ขัน้บนัไดซึง่จะวนเป็นวงกลมออกมา 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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นําทา่นชมดินแดนความงดงามของ ทุ่งดอกมสัตาร์ด 

油菜花海  สเีหลอืงอร่ามไปทัว่ขนุเขา กลายเป็น  

ความภาคภมิูใจที่ต้องการอยากให้คนทัว่โลกได้รู้จกัถ้าพดูถึงความยิ่งใหญ่ของทุง่ดอกมสัตาร์ดท่ีเมือง
โหลวผิงแล้ว ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่สดุลกูหลูกูตาทีเดียว ทัง้ท้องทุง่ไร่นา ขนุเขา จะแลดเูป็นสเีหลอืงไป
หมด ด้วยเนือ้แท้ของทุง่ ดอกมสัตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮวั นัน้คือดอกนํา้มนัท่ีนําไปสกดัเป็นนํา้มนัพืชท่ี
ใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง สว่นยอด
อ่อนก็นําไปทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกบั
ผกักวางตุ้ง จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอซิ่งย่ี 兴义 
ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้ กุ้ยโจวซิงยี่เรียกวา่เป็น 
"Huangcaoba" เป็นเสมอศนูย์กลางการค้าท่ี
สาํคญั เก่ียวกบัพืน้ท่ีมี  2,911.1 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร 784,000 คน สว่นใหญ่เป็น
เผา่ ฮนั ,  แม้ว , ยี่ , หยุ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักซิงย่ี 兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม         (3)  หุบเหวน า้ตกหม่าหลิงเหอ – ภเูขาหมื่นยอด - ล่องเรือทะเลสาบเขาหมื่นยอด 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางไปยงัสะพานเป่ยผานเจียง (หา่งจาก
เมืองซิ่งยี ่ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลฟิต์เพื่อขึน้
ไปชม หุบเหวน า้ตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ马岭河大

峡谷 ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัโลกของจีน แม่นํา้
หม่าหลงิเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกดัเซาะสว่นหนึง่ของ
ภเูขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหบุเหวขนาดมโหฬารท่ีมี
ความลกึอยูร่ะดบัราว 200-400 เมตร ตลอดความยาว
ของหบุเหวนีมี้สาย นํา้ตกลงมาจากหน้าผาทัง้สอง
ข้างหน้านํา้หลากสายนํา้จะแสนตระการตาหน้านํา้น้อย
มีนํา้ตกเลก็ๆ ไหลสูห่บุเหวนีเ้รียงร้อยเหมือนสร้อยไขม่กุ
เส้นเลก็ๆ ท่ีเพิ่งเปิดให้โลกภายนอกสมัผสัเม่ือไม่นาน
มานี ้ชมหบุเหวระดบัมโหฬาร มีนํา้ตกนบัร้อยๆ สาย 
จนได้รับสมญาวา่ “หบุเหวร้อยสายหม่าหลงิเหอ”  
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จากนัน้นําทา่นชมความงามของภเูขาหม่ืนยอด หรือ ว่านฟงหลิน 万峰林 ภาพพาโนรามาอันมโหฬาร 
และยิ่งใหญ่ของภเูขาหินปนูรูปโดม  รูปกรวย รูปพีรามิดท่ีปรากฏเป็นภเูขาหินปูนยาวพรืดสลบัซบัซ้อน
แน่นขนัดไปสุดสายตา  ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหม่ืนยอด ท่ามกลางไร่นา แม่นํา้ และหมู่บ้าน
ผสมผสานกนั ชมความงามและความมหศัจรรย์ของภูเขาปีระมิดและขุนเขานบัหม่ืนยอดท่ีธรรมชาติ 
ได้สร้างสรรค์ได้อยา่งลงตวั เพื่อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงาม  

 

 
 

 

 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านสู ่ล่องเรือทะเลสาบเขาหมื่นยอด 万峰湖  หรือ ทะเลสาบว่านเฟิงหู อ่างเก็บนํา้
ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิงหลิน สร้างมาเพื่อเก็บกักนํา้นํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และทํา
ชลประทานเพื่อการเพาะปลกู มีเนือ้ท่ีในการเก็บกักนํา้ 176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 
126 กิโลเมตร ใหญ่กวา่ซีห ู76 เทา่ตวั เป็นทะเลสาบจากกําลงัมนษุย์ท่ีสร้างขึน้บนท่ีราบสงูท่ีลอืช่ือแห่ง
หนึ่งของจีน สามารถลอ่งเรือชมทะเลสาบและสองฝ่ัง รวมทัง้เทือกเขาว่านเฟิงหลิน ซึ่งมีบรรยากาศ
คล้ายกบัลอ่งในแม่นํา้แยงซี ต่ืนตากบัความมโหฬารของขนุเขาสองฝ่ังแม่นํา้ 
 

 

 
 

 

 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
     พักซิงย่ี 兴义国龙雅阁大酒店  (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

      

วันที่ส่ี      (4)   ซิงย่ี – เมืองปาหม่า -  ล่องเรือชม ถ า้หน้าต่าง
สวรรค์ - หมู่บ้านอายุวัฒนะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองปาหม่า 巴马(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีได้รับการยกยอ่งวา่มี
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คนอายยุืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลกัการการสาํรวจวดัจากคน 2,400 คน จะมีคนอายเุกิน 90 ปี 
ประมาณ 10 คน แตเ่มืองปาหม่ามีคนอายกุวา่ 100  ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านท่ีมีคน
อายยุื่นท่ีสดุในโลก สาเหตอุาจจะมาจาก 1.เมืองนีมี้แรงดงึดดูมากกวา่ท่ีอ่ืน 2.อากาศท่ีมีความ
หนาแนน่ของออกซิเจน 6,000-8,000 หนว่ย ในขณะท่ีทัว่ไปมีออกซิเจนแค ่600 หนว่ย ก็ถือวา่ดีแล้ว 3.
อาหารการกินท่ีขึน้ช่ือ คือ “หมหูอม” ท่ีมีนํา้หนกัโตสดุ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” สมนุไพรที่มี
สรรพคณุละลายไขมนัในเส้นเลอืด “ปลามนั” เป็นปลาท่ีเวลาทอดไม่ต้องใช้นํา้มนั จะมีมนัออกจากตวั
ปลาเอง และข้าวโพด ท่ีเป็นอาหารหลกัของผู้สงูอายปุาหม่า และในเมืองปาหม่านีจ้ะมีผู้ ป่วยจากโรค
ตา่งๆ มาพกัรักษาตวัด้วยอากาศและอาหาร จึงทําให้เมืองปาหม่ามีคอนโด หรับผู้ประสงค์เช่า ขึน้เป็น
ดอกเห็ดเต็มไปหมดทัง้เมือง สาํหรับรองรับผู้ ท่ีต้องการมาบาํบดัรักษาตวัท่ีเมืองนี ้และเมืองปาหม่าก็มี
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่นล่องเรือชมถ า้หน้าต่างสวรรค์ หรือ 

ถ า้ร้อยนก 百鸟岩 เป็นถํา้ท่ีอยูห่า่งจาก 

เมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร ชมความงามของหิน
งอก หินย้อย ภายในถํา้ มีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานา
ชนิด จึงทําให้ถํา้นีมี้อีกช่ือหนึง่วา่ “ถํา้ร้อยนก” ระหวา่ง
ลอ่งเรือทา่นจะได้ผา่นความมืดความสวา่งผสมผสานกนั
เหมือนดัง่หยินหยาง ซึง่เป็นความสมดลุของธรรมชาติ อาจ
เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้คนท่ีน่ีมีอายยุืน และนํา้ในถํา้เม่ือ
ต้องกบัแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เม่ือลอ่ง
ออกจากปากถํา้ก็เหมือนดัง่ทา่นกําลงัผา่นหน้าต่างสวรรค์   
จากนัน้นําทา่นสู ่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ 长寿村(หมู่บ้าน
คนอายยุืน ทา่นสามารถเตรียมของขวญั หรือซองอัง่เปา 
ให้กบัผู้สงูอาย ุ เพื่อให้ตวัเองมีแตค่วามสขุ ให้ทา่นผู้ เฒา่ผู้แก่อายยุืน) เน่ืองจากมีการสาํรวจประชากร
ตามสติถิ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ท่ีอายยุืน แตห่มู่บ้านนี ้คนใน 200 คน มีคนท่ีอายยุืนถึง 86 คน ซึง่
อาจจะเก่ียวกบัความเป็นหยินหยาง ความสมดลุของธรรมชาติจึงทําให้คนท่ีน่ีอายยุืน ติดอนัดบั 1 ใน 
3 หมู่บ้านคนอายยุืนของโลก มีคนจีนในทกุ ๆ เมืองมาพกัรักษาตวั เช่นคนท่ีเป็นโรคร้ายแรงท่ีแพทย์
วินิจฉยัวา่จะอยูไ่ด้ไม่เกิน 3 เดือน แตป่รากฏวา่มาพกัรักษาตวัอยูท่ี่เมืองนีมี้ชีวิตอยูเ่กิน 3 เดือน เรียก
ได้วา่หากทา่นใดได้มาอยูอ่าศยัท่ีน่ีจะทําให้มีอายยุืนขึน้ ให้ทา่นได้สมัผสัอากาศ วิถีชีวิตและวฒันธรรม
ของชนเผา่เย้าปาหม่านี ้จากนัน้เดินทางกลบัตวัเมือง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พักเมืองปาหม่า巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama   ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    
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วันที่ห้า         (5)     ถ า้คริสตัล – ถ า้ไป๋หมอ – เกาะอายุยืน - โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ถ า้คริสตัล水晶宫 ถํา้แหง่นีไ้ด้
สมญานามวา่เป็นวา่  “วงัศิลปะธรรมชาติ หรือ วงั
นํา้แข็งแกะสลกั”  ทนัทีท่ีเข้าไปในถํา้  ทา่นจะรู้สกึวา่
เสมือนอยูใ่นโลกแหง่เทพนิยาย  มีหินงอกหินย้อย
ภายในถํา้ขาวใสสะอาดเหมือน “คริสตลั” ท่ีงอก
ออกมาจากผนงัถํา้ทัง้ด้านข้าง ด้านบน  บ้างเหมือน
ดอกเห็ด เหมือนต้นหญ้า  เหมือนต้นไม้  สวยสดงดงามมาก นอกจากนีแ้ล้วถํา้นีย้งัได้ช่ืออีกอยา่งหนึง่
วา่ “ถํา้คริสตลัอายวุฒันะ” เน่ืองจากภายในถํา้มีออกซิเยนคอ่นข้างสงูมากกําลงัรอทา่นไปพิสจูน์ หาก
ทา่นได้เข้าไปสมัผสัอากาศและความสวยงามภายในถํา้แล้วทา่นจะรู้สกึวา่เหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค์   

 

 

 

 
 
 
 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสูถ่ า้ไป๋หมอ百魔洞 อยูห่า่งจากเมือง
ปาหม่าประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นถํา้หินปนูท่ีถือวา่ 
ยิ่งใหญ่และอลงัการที่สดุ ภายในถํา้ แบง่เป็น 3 ชัน้ ซง่มี
ความสวยงามท่ีแตกตา่งกนนัเป็นถํา้เหมือนภเูขาท่ีมีรูเม่ือ
มองไกลๆจะเหมือนดัง่มีแอ่งน้าท่ีอยูก่ลางหบุเขาจุดชมวิว
ภายในถํา้ท่ีมีลกัษณะเดน่ๆ เช่น พระสงักจัจายน์ นกยงู
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ม้าสวรรค์กําแพงเมืองจีน หอเอนปิซา่ 
เสาเงินวงัมงักร และนกฟีนิกซ์ไหว้เจ้าแม่  กวนอิมเป็นต้น  
ในปีค.ศ. 1987 นกัธรณีวิทยาชาวองักฤษได้เข้ามาสาํรวจ 
แล้วก็ช่ืนชมวา่ถํา้แหง่นีเ้ป็น “ถํา้หนึง่ในใต้หลํา้” ความสงู
เฉลีย่ของถํา้คือ 80 เมตรกว้าง 70 เมตร  
จากนัน้นําทา่นสู ่เกาะอายุยืน长寿岛 ซึง่มีชนเผา่ ร้อง
เพลงต้อนรับทา่น ทา่นจะได้ศกึษา ข้อมลูท่ีนา่สนใจเช่น 
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พืช อาหารการกิน การออกกําลงักาย ท่ีมีอิทธิพลทํา ให้ชาวปาหม่ามีอายยูืน 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า เมนูพืน้เมือง  พร้อมการแสดงรอบกองไฟของชาวปาหม่า 

นําทา่นชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา 梦巴马 เป็นโชว์เวทีกลางนํา้ ฉากหลงัเป็นวิวภเูขาอนังดงาม  
 

 

 

 
 
 
 

                        พกัเมืองปาหม่า巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่    
 

วันที่หก         (6)   เมืองปาหม่า – เมืองไป๋ซือ้ – เมืองเยียนซาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเยียนซาน  ระหวา่งทางผา่น เมืองไป๋ซือ้百色 Baise ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลกวางสมีีแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจมากมาย 
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามของป่า  ในภเูขาสีเขียวและประเพณีของชน
เผา่หายาก ในภาคใต้ของประเทศและจวงเหยา เม้วในมณฑล  
ทําให้ไป๋ซือ้ มีความโดดเดน่ ไป๋ซือ้ยงัมีช่ือเสยีงในด้านการปฏิวติั 
เติง้เสีย่วผิงเคยรวมกบัผู้ นําอ่ืนๆนําการปฏิวติัท่ีนี ้และทิง้สมบติั
ลํา้คา่ทางประวติัศาสตร์มากมายไว้บนดินแดนท่ีร้อนแรงแหง่นี ้  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางต่อ เมืองเยียนซาน 砚山 เมืองท่ีมีประวัติอัน
ยาวนาน ตัง้อยูใ่นมณฑลยนูนาน ชายแดนทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของจีน    เมืองเยียนซาน เป็นท่ีตัง้ของชนกลุม่น้อย มากกว่าสิบ
กลุ่ม เช่นฮั่น จวง ยี่ แม้ว ฮุย และเย้า เมืองนีมี้พืน้ท่ีทัง้หมด 
3,888 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 473,000 คน   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเยียนซาน ..... ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา่   

วันที่เจ็ด         (7)   เยียนซาน – อุทยานผู่เจ่อเฮย - ทะเลสาบหงส์ - เมืองหมีเล่อ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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นําทา่นเดินทางสูอุ่ทยานผู่เจ๋อเฮย 普者黑 ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) ซึง่มีภเูขากวา่ 300 ลกู มีถํา้
มากมายกวา่ 80 ถํา้ ยงัมีทะเลสาบท่ีมีช่ือเสยีงกวา่ 54 
ทะเลสาบ ท่ีเป็นเช่ือมตอ่กนั เป็นเมืองท่ีถกูปกคลมุไปด้วย
แม่นํา้ และทะเลสาบคดเคีย้วและภเูขาอนักว้างใหญ่ 

ตัง้อยูใ่นอําเภอชิวเป่ย เมืองเหวินซาน ทางตะวนัออกเฉียง
ใต้ของมณฑลยนูนาน ผูเ่จ่อเฮยถือวา่เป็นเมืองอูข้่าวอู่นํา้ 
เน่ืองจากอุดมสมบูรณ์และมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เป็นจุดชม
วิว  AAAA ระดบัชาติ   
นําทา่น ชมทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบดํา และชม
ทะเลสาบคนรัก ซึง่แตล่ะทะเลสาบจะมีเอกลกัษณ์และ
ความสวยงามท่ีตา่งกนัไป ให้ทา่นได้ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบและภเูขา นําทา่นสมัผสักบั
วิถีชีวิตของชาวท้องถ่ินและด่ืมดา่กบัธรรมชาติท่ีรายลอบไปด้วย ภเูขาและทะเลสาบอนังดงาม สถานท่ี
แหง่นีเ้ป็นท่ีถ่ายทํา ซีร่ีย์ดงัของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM ”หรือภาษาไทยช่ือเร่ือง
วา่ สามชาตสิามภพป่าท้อสิบหล่ี 三生三世十里桃花  

 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองหมีเล่อ 弥勒 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที )หมีเลอ่
เป็นถ่ินฐานแหง่นาฏศิลป์  ยามฉลองการเก็บเก่ียวได้ผลอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจะสมุกองไฟที่โชตช่วง
และเร่าร้อนไปทัว่หมู่บ้านแถบภเูขา     ชาวเขาเผา่อาซจีะรําแสงเดือนท่ีนา่ต่ืนเต้น  บนแผน่ดินท่ีลมเย็น
พดัโชยนัน้ป่าเขาลาํเนาไพรเกิดเป็นทะเลคลืน่สีเขียวสดุสายตา มีหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีตัง้โดดเด่ียว
ตระหงา่นบนดอย   ในป่าดงท่ีหมอกเมฆลอยลอ่งมีดอกอาเซ-เลยีท่ีบานสะพร่ังทัว่ภเูขา   มีนํา้พรุ้อนท่ี
พน่นํา้ตลอดเวลา มีนํา้ตกไหลพุง่ดจุดัง่นํา้ทะเลท่ีทะลกัจากเบือ้งบน         เน่ืองด้วยสภาวะดงักลา่ว 
หมีเลอ่จึงได้ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวจีนและชาวตา่งชาติเป็นจํานวนมาก   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองหมีเลอ่ 弥勒湖泉酒店 Huquan Resorts & Spa ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  
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 วันที่แปด          (8)    เมืองหมีเล่อ – อ าเภอจิ่วเซียง - ถ า้จิ่วเซียง – คุนหมิง     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูจ่ิ่วเซียง 九 乡 ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  อยูห่า่งจากคนุหมิง เมืองหลวงของ
มณฑลยนูาน 90 กิโลเมตรและหา่งจากป่าหินงาม 30 
กิโลเมตร นําทา่นชม ถ า้จิ่วเซียง     เป็นถํา้มหศัจรรย์
ของจีนท่ีสวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีสาํคญั
ทางธรรมชาติของมณฑลยนูาน ถํา้นีเ้กิดจากการกดั
เซาะของภเูขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถํา้ขนาดยาว 
3-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผา่นไปทางเส้นทางท่ีขนานไปกบัภเูขาสงู เข้าชมความงามภายในถํา้จ่ิ
วเซียง ท่ีประกอบด้วยหินงอกหินย้อยท่ีสวยงามรู  ปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสสีนัสวยงาม ซึง่ประกอบ
เสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อยา่งนา่อศัจรรย์ ชมธารนํา้  ตกถํา้เลก็ๆอยูภ่ายใน อาทิ ถํา้ช้างเผือก, ถํา้
ค้างคาว, วงัเทพธิดา, ถํา้เทวดา, ถํา้นา ขัน้บนัได ฯลฯ สิง่ท่ีนา่ประทบัใจที่สดุภายในถํา้นีก็้คือ
ตอนกลางของถํา้จะมีลาํนํา้ทัง้สายลงมาจากหน้าผาตกลงมาเป็นนํา้ตก 2 สาย เรียกกนัวา่ นํา้ตกผวั
เมีย เป็นนํา้ตกใหญ่และตกอยูก่ลางระหวา่งถํา้เป็นภาพท่ีสวยงามยิ่งนกั สมกบัคํากลอนท่ีวา่ “บนดิน
ชมป่าหินงาม ใต้ดินชมจ่ิว เซียง”  
 

 

  

 
 
 
 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)เป็นเมืองเอกในมณฑลยนูนาน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนประชากรประมาณ 3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000 
คนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมือง ตวัเมืองตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่น
ตลอดทัง้ปี จึงถกูขนานนามวา่ "นครแหง่ฤดใูบไม้ผลิ"  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองคนุหมิง  维纳斯皇家酒店 Venus Royal Hotel   ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  

 

วันที่เก้า          (9)     คุนหมิง – ซากุระเขาหยวนทง – กรุงเทพฯ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ท่านเดินทางสู่ชม สวนซากุระ ตัง้อยุ่บริเวณภูเขา
หยวนทง ตัง้อยู่ด้านหลังวัดหยวนทง ภายในปลูก
ซากุระทัง้แต่ ปี ค.ศ. 1950 โดยปลูกไว้หลากหลาย
พนัธ์ุมากมายหลายพันต้น นับหม่ืนตารางเมตร ทัง้
พนัธ์ุญ่ีปุ่ น  และ พนัธ์ุยูนนาน ซึ่งมีกลีบซ้อน 7-9ชัน้
และมีสสีนัโดดเด่นกว่าพนัธ์ุอ่ืน    นบัเป็นสวนซากุระ
ท่ีมีขนาดใหญ่และสวยท่ีสดุในจีน ให้ทา่นอิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากรุะ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

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

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 
 

เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น 

 

 

39,900 บาท 
 

6,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  30กก. 

คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 270 หยวนจีน/ทา่น 
คา่นํา้หนกัเกิน  30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 


