ฌหลวผผง ซผงฬฝ่ ปาหมิา ผู เิ จิอเฮฬ จผว่ เซฝฬง 9 วัน
ทุงิ ดอกมัสตาร์ดสฝทอง – หมู ิบาำ นอาฬุ ฬนื – ปิ าทำอสผบหลฝ่










นา้ ตกเกำามังกร เกผดจากการกัดเซาะตามธรรมชาตผ อลังการกวิา 10 ชัน้
ชมทุงิ ดอกมัสตาร์ดกวำางสุดสาฬตา 1 ปฝ มฝครัง้ เดฝฬวเทิานัน้
เขาหมืน่ ฬอด ชมความงดงามของภูเขานำอฬญหญิ กวิา 192 ลูก
เมืองปาหมิา หมู ิบาำ นทฝอ่ าฬุ ฬนื ทฝ่สดุ ญนจฝน
ชม ถา้ ครผสตัล ทฝส่ วฬงามทฝส่ ดุ ญนปาหมิา
ตามรอฬซฝรฬฝ่ ด์ งั สามชาตผสามภอ ปิ าทำอสผบหลฝ่
ชม อุ ทฬานผู เิ จาอเฮฬ อู ขิ าำ วอู นิ า้ อันอุ ดมสมบู รณ์ ของฬู นนาน
ชม ซากุระบานสะอรัง่ ทฝเ่ ขาหฬวนทง อันสวฬงามและญหญิทสฝ่ ดุ ญนจฝน
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กาหนดการเดผนทาง
วันแรก
08.30 น.

10.55 น.
14.05 น.

ค่า

(1)

21 – 29 กุมภาอันธ์ 2563
29 กุมภาอันธ์ - 8 มฝนาคม 2563

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – อาเภอสือหลิน

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 3 ) เคา
เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ออกเดินทางสูน่ ครคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ TG612
ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง 昆明 เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ่ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ ของสาธารณะรั ฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทังหมด
้
27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่
สูงเหนือระดับนํ ้าทะเล 6,200 ฟุต นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสื่อหลิน 石林
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ ดย่ างอีเ้ หลียง
พักอาเภอป่ าหิน 石林银瑞林国际大酒店 (Shilin Yinruilin International Hotel)
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง (2) สือหลิน – เมืองโหลวผิง– นา้ ตกเก้ ามังกร – ทุ่งดอกมัสตาร์ ด (รวมกระเช้ า) – เมืองซิ่งยี่
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อาเภอโหลวผิง 罗 平 บน
พรมแดนติดต่อกับด้ านตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว
มี
ประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็ นถิ่นฐานดังเดิ
้ มของชน
เผ่าอี๋ ปูอ้ ี ม้ ง ฯลฯ โหลวผิงเป็ นอําเภอที่ขึ ้นชื่อว่าเป็ นแหล่ง
ปลูกผักนํ ้ามัน-โหยวไช่ฮวา นําท่านชม นา้ ตกเก้ ามังกร
九龙瀑布 หรื อจิ่วหลงซึง
่ มีลกั ษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่น
อันเกิดจากการกัดเซาะ
ของนํ ้าเป็ นเวลายาวนาน
ก่อให้ เกิดชันนํ
้ ้าตกลดหลัน่ กว่า 10 ชันและสู
้
งตํ่ากว้ าง
แคบต่างกันและระหว่างชันมี
้ แอ่งนํ ้าตื ้นลึกหลายระดับวัด
ได้ จากความเข้ มของสีนํ ้าซึง่ บางคนประมาณว่าเทียบได้
กับนํ ้าตกทีลอซูบ้านเรานําท่านขึ ้นกระเช้ าเพื่อให้ ทา่ นได้
ชมทัศนียภาพมุมสูงเหนือนํ ้าตกและแต่เต็มอิ่มกับ
บรรยากาศระหว่างทางที่คอ่ ยๆเดินลัดเลาะลงมาตาม
ขันบั
้ นไดซึง่ จะวนเป็ นวงกลมออกมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
2

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

นําท่านชมดินแดนความงดงามของ ทุ่งดอกมัสตาร์ ด
油菜花海 สีเหลืองอร่ ามไปทัว
่ ขุนเขา กลายเป็ น
ความภาคภูมิใจที่ต้องการอยากให้ คนทัว่ โลกได้ ร้ ู จกั ถ้ าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของทุง่ ดอกมัสตาร์ ดที่เมือง
โหลวผิงแล้ ว ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตาทีเดียว ทังท้
้ องทุง่ ไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็ นสีเหลืองไป
หมด ด้ วยเนื ้อแท้ ของทุง่ ดอกมัสตาร์ ด หรื อ ดอกอิ๊วใช่ฮวั นันคื
้ อดอกนํ ้ามันที่นําไปสกัดเป็ นนํ ้ามันพืชที่
ใช้ บริ โภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้ เคียง ส่วนยอด
อ่อนก็นําไปทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้ เคียงกับ
ผักกวางตุ้ง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อาเภอซิ่งยี่ 兴义
ตังอยู
้ ใ่ นทิศตะวันตกเฉียงใต้ กุ้ยโจวซิงยี่เรี ยกว่าเป็ น
"Huangcaoba" เป็ นเสมอศูนย์กลางการค้ าที่
สําคัญ เกี่ยวกับพื ้นที่มี 2,911.1 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร 784,000 คน ส่วนใหญ่เป็ น
เผ่า ฮัน , แม้ ว , ยี่ , หุย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักซิงยี่ 兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(3) หุบเหวนา้ ตกหม่ าหลิงเหอ – ภูเขาหมื่นยอด - ล่ องเรือทะเลสาบเขาหมื่นยอด
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางไปยังสะพานเป่ ยผานเจียง (ห่างจาก
เมืองซิ่งยี่ ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟต์เพื่อขึ ้น
ไปชม หุบเหวนา้ ตกร้ อยสายหม่ าหลิงเหอ 马岭河大
峡谷 ซึง
่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวระดับโลกของจีน แม่นํ ้า
หม่าหลิงเหอ ใช้ เวลาล้ านๆ ปี กดั เซาะส่วนหนึง่ ของ
ภูเขาหมื่นยอดจนกลายเป็ นหุบเหวขนาดมโหฬารที่มี
ความลึกอยูร่ ะดับราว 200-400 เมตร ตลอดความยาว
ของหุบเหวนี ้มีสาย นํ ้าตกลงมาจากหน้ าผาทังสอง
้
ข้ างหน้ านํ ้าหลากสายนํ ้าจะแสนตระการตาหน้ านํ ้าน้ อย
มีนํ ้าตกเล็กๆ ไหลสูห่ บุ เหวนี ้เรี ยงร้ อยเหมือนสร้ อยไข่มกุ
เส้ นเล็กๆ ที่เพิ่งเปิ ดให้ โลกภายนอกสัมผัสเมื่อไม่นาน
มานี ้ ชมหุบเหวระดับมโหฬาร มีนํ ้าตกนับร้ อยๆ สาย
จนได้ รับสมญาว่า “หุบเหวร้ อยสายหม่าหลิงเหอ”
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จากนันนํ
้ าท่านชมความงามของภูเขาหมื่นยอด หรื อ ว่ านฟงหลิน 万峰林 ภาพพาโนรามาอันมโหฬาร
และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปพีรามิดที่ปรากฏเป็ นภูเขาหินปูนยาวพรื ดสลับซับซ้ อน
แน่น ขนัดไปสุด สายตา ยอดเขาเรี ยงรายนับพัน นับ หมื่ น ยอด ท่ามกลางไร่ น า แม่นํ า้ และหมู่บ้า น
ผสมผสานกัน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของภูเขาปี ระมิดและขุนเขานับหมื่นยอดที่ธรรมชาติ
ได้ สร้ างสรรค์ได้ อย่างลงตัว เพื่อรอการมาเยือนของนักเดินทางพร้ อมให้ ทา่ นได้ เก็บภาพอัน สวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านสู่ ล่ องเรื อทะเลสาบเขาหมื่นยอด 万峰湖 หรื อ ทะเลสาบว่านเฟิ งหู อ่างเก็บนํ ้า
ขนาดใหญ่ ริ ม เทื อ กเขาว่า นเฟิ งหลิน สร้ างมาเพื่ อ เก็ บ กัก นํ า้ นํ า มาใช้ ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ า และทํ า
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูก มีเนื ้อที่ในการเก็บกักนํ ้า 176 ตารางกิโลเมตร กว้ าง 1.5 กิโลเมตร ยาว
126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตัว เป็ นทะเลสาบจากกําลังมนุษย์ที่สร้ างขึ ้นบนที่ราบสูงที่ลอื ชื่อแห่ง
หนึ่งของจีน สามารถล่องเรื อชมทะเลสาบและสองฝั่ ง รวมทังเทื
้ อกเขาว่านเฟิ งหลิน ซึ่งมีบรรยากาศ
คล้ ายกับล่องในแม่นํ ้าแยงซี ตื่นตากับความมโหฬารของขุนเขาสองฝั่งแม่นํ ้า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักซิงยี่ 兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี (4) ซิงยี่ – เมืองปาหม่ า - ล่ องเรือชม ถา้ หน้ าต่ าง
สวรรค์ - หมู่บ้านอายุวัฒนะ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่ า 巴马(ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่ามี
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คนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสํารวจวัดจากคน 2,400 คน จะมีคนอายุเกิน 90 ปี
ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้ รับเกียรติเป็ นหมู่บ้านที่มีคน
อายุยื่นที่สดุ ในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก 1.เมืองนี ้มีแรงดึงดูดมากกว่าที่อื่น 2.อากาศที่มีความ
หนาแน่นของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทวั่ ไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ ว 3.
อาหารการกินที่ขึ ้นชื่อ คือ “หมูหอม” ที่มีนํ ้าหนักโตสุด ไม่เกิน 25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” สมุนไพรที่มี
สรรพคุณละลายไขมันในเส้ นเลือด “ปลามัน” เป็ นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้ นํ ้ามัน จะมีมนั ออกจากตัว
ปลาเอง และข้ าวโพด ที่เป็ นอาหารหลักของผู้สงู อายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านี ้จะมีผ้ ปู ่ วยจากโรค
ต่างๆ มาพักรักษาตัวด้ วยอากาศและอาหาร จึงทําให้ เมืองปาหม่ามีคอนโด หรับผู้ประสงค์เช่า ขึ ้นเป็ น
ดอกเห็ดเต็มไปหมดทังเมื
้ อง สําหรับรองรับผู้ที่ต้องการมาบําบัดรักษาตัวที่เมืองนี ้ และเมืองปาหม่าก็มี
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นอย่างมาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านล่ องเรือชมถา้ หน้ าต่ างสวรรค์ หรือ
ถา้ ร้ อยนก 百鸟岩 เป็ นถํ ้าที่อยูห่ า่ งจาก
เมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร ชมความงามของหิน
งอก หินย้ อย ภายในถํ ้า มีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานา
ชนิด จึงทําให้ ถํ ้านี ้มีอีกชื่อหนึง่ ว่า “ถํ ้าร้ อยนก” ระหว่าง
ล่องเรื อท่านจะได้ ผา่ นความมืดความสว่างผสมผสานกัน
เหมือนดัง่ หยินหยาง ซึง่ เป็ นความสมดุลของธรรมชาติ อาจ
เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ คนที่นี่มีอายุยืน และนํ ้าในถํ ้าเมื่อ
ต้ องกับแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เมื่อล่อง
ออกจากปากถํ ้าก็เหมือนดัง่ ท่านกําลังผ่านหน้ าต่างสวรรค์
จากนันนํ
้ าท่านสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะ 长 寿 村(หมู่บ้าน
คนอายุยืน ท่านสามารถเตรี ยมของขวัญ หรือซองอัง่ เปา
ให้ กบั ผู้สงู อายุ เพื่อให้ ตวั เองมีแต่ความสุข ให้ ทา่ นผู้เฒ่าผู้แก่อายุยืน) เนื่องจากมีการสํารวจประชากร
ตามสติถิ คนใน 200 คน จะมี 8 คน ที่อายุยืน แต่หมู่บ้านนี ้ คนใน 200 คน มีคนที่อายุยืนถึง 86 คน ซึง่
อาจจะเกี่ยวกับความเป็ นหยินหยาง ความสมดุลของธรรมชาติจึงทําให้ คนที่นี่อายุยืน ติดอันดับ 1 ใน
3 หมู่บ้านคนอายุยืนของโลก มีคนจีนในทุก ๆ เมืองมาพักรักษาตัว เช่นคนที่เป็ นโรคร้ ายแรงที่แพทย์
วินิจฉัยว่าจะอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 3 เดือน แต่ปรากฏว่ามาพักรักษาตัวอยูท่ ี่เมืองนี ้มีชีวิตอยูเ่ กิน 3 เดือน เรี ยก
ได้ วา่ หากท่านใดได้ มาอยูอ่ าศัยที่นี่จะทําให้ มีอายุยืนขึ ้น ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสอากาศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชนเผ่าเย้ าปาหม่านี ้ จากนันเดิ
้ นทางกลับตัวเมือง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองปาหม่ า 巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า
5

วันที่ห้า

(5)

ถา้ คริสตัล – ถา้ ไป๋หมอ – เกาะอายุยืน - โชว์ วัฒนธรรมชนเผ่ าเหยา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ถา้ คริสตัล 水晶宫 ถํ ้าแห่งนี ้ได้
สมญานามว่าเป็ นว่า “วังศิลปะธรรมชาติ หรื อ วัง
นํ ้าแข็งแกะสลัก” ทันทีที่เข้ าไปในถํ ้า ท่านจะรู้สกึ ว่า
เสมือนอยูใ่ นโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินย้ อย
ภายในถํ ้าขาวใสสะอาดเหมือน “คริ สตัล” ที่งอก
ออกมาจากผนังถํ ้าทังด้
้ านข้ าง ด้ านบน บ้ างเหมือน
ดอกเห็ด เหมือนต้ นหญ้ า เหมือนต้ นไม้ สวยสดงดงามมาก นอกจากนี ้แล้ วถํ ้านี ้ยังได้ ชื่ออีกอย่างหนึง่
ว่า “ถํ ้าคริ สตัลอายุวฒ
ั นะ” เนื่องจากภายในถํ ้ามีออกซิเยนค่อนข้ างสูงมากกําลังรอท่านไปพิสจู น์ หาก
ท่านได้ เข้ าไปสัมผัสอากาศและความสวยงามภายในถํ ้าแล้ วท่านจะรู้สกึ ว่าเหมือนอยูใ่ นสรวงสวรรค์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูถ่ า้ ไป๋หมอ 百魔洞 อยูห่ า่ งจากเมือง
ปาหม่าประมาณ 30 กิโลเมตร เป็ นถํ ้าหินปูนที่ถือว่า
ยิ่งใหญ่และอลังการที่สดุ ภายในถํ ้า แบ่งเป็ น 3 ชัน้ ซ่งมี
ความสวยงามที่แตกต่างกนันเป็ นถํ ้าเหมือนภูเขาที่มีรูเมื่อ
มองไกลๆจะเหมือนดัง่ มีแอ่งน้ าที่อยูก่ ลางหุบเขาจุดชมวิว
ภายในถํ ้าที่มีลกั ษณะเด่นๆ เช่น พระสังกัจจายน์ นกยูง
ไหว้ เจ้ าแม่กวนอิม ม้ าสวรรค์กําแพงเมืองจีน หอเอนปิ ซา่
เสาเงินวังมังกร และนกฟี นิกซ์ไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิมเป็ นต้ น
ในปี ค.ศ. 1987 นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษได้ เข้ ามาสํารวจ
แล้ วก็ชื่นชมว่าถํ ้าแห่งนี ้เป็ น “ถํ ้าหนึง่ ในใต้ หลํ ้า” ความสูง
เฉลีย่ ของถํ ้าคือ 80 เมตรกว้ าง 70 เมตร
จากนันนํ
้ าท่านสู่ เกาะอายุยืน 长寿岛 ซึง่ มีชนเผ่า ร้ อง
เพลงต้ อนรับท่าน ท่านจะได้ ศกึ ษา ข้ อมูลที่นา่ สนใจเช่น
6

ค่า

พืช อาหารการกิน การออกกําลังกาย ที่มีอิทธิพลทํา ให้ ชาวปาหม่ามีอายูยืน
รับประทานอาหารค่า เมนูพนื ้ เมือง พร้ อมการแสดงรอบกองไฟของชาวปาหม่ า
นําท่านชมโชว์ วัฒนธรรมชนเผ่ าเหยา 梦巴马 เป็ นโชว์เวทีกลางนํ ้า ฉากหลังเป็ นวิวภูเขาอันงดงาม

พักเมืองปาหม่า 巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

ค่า

(6) เมืองปาหม่ า – เมืองไป๋ซือ้ – เมืองเยียนซาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเยียนซาน ระหว่างทางผ่าน เมืองไป๋ซือ้ 百色 Baise ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลกวางสีมีแหล่งท่องเที่ยวที่นา่ สนใจมากมาย
ทิวทัศน์ที่สวยงามของป่ า ในภูเขาสีเขียวและประเพณีของชน
เผ่าหายาก ในภาคใต้ ของประเทศและจวงเหยา เม้ วในมณฑล
ทําให้ ไป๋ ซื ้อ มีความโดดเด่น ไป๋ ซื ้อยังมีชื่อเสียงในด้ านการปฏิวตั ิ
เติ ้งเสีย่ วผิงเคยรวมกับผู้นําอื่นๆนําการปฏิวตั ิที่นี ้ และทิ ้งสมบัติ
ลํ ้าค่าทางประวัติศาสตร์ มากมายไว้ บนดินแดนที่ร้อนแรงแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อ เมื องเยีย นซาน 砚山 เมื อ งที่มีป ระวัติอัน
ยาวนาน ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลยูนนาน ชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน เมืองเยียนซาน เป็ นที่ตงของชนกลุ
ั้
ม่ น้ อย มากกว่าสิบ
กลุ่ม เช่ น ฮั่น จวง ยี่ แม้ ว ฮุ ย และเย้ า เมื อ งนี ม้ ี พื น้ ที่ ทัง้ หมด
3,888 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 473,000 คน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเยียนซาน ..... ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

(7) เยียนซาน – อุทยานผู่เจ่ อเฮย - ทะเลสาบหงส์ - เมืองหมีเล่ อ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

7

นําท่านเดินทางสูอ่ ุทยานผู่เจ๋ อเฮย 普者黑 ( ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง ) ซึง่ มีภเู ขากว่า 300 ลูก มีถํ ้า
มากมายกว่า 80 ถํ ้า ยังมีทะเลสาบที่มีชื่อเสียงกว่า 54
ทะเลสาบ ที่เป็ นเชื่อมต่อกัน เป็ นเมืองที่ถกู ปกคลุมไปด้ วย
แม่นํ ้า และทะเลสาบคดเคี ้ยวและภูเขาอันกว้ างใหญ่
ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอชิวเป่ ย เมืองเหวินซาน ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ ของมณฑลยูนนาน ผูเ่ จ่อเฮยถือว่าเป็ นเมืองอูข่ ้ าวอู่นํ ้า
เนื่องจากอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็ นจุดชม
วิว AAAA ระดับชาติ
นําท่าน ชมทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบดํา และชม
ทะเลสาบคนรัก ซึง่ แต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และ
ความสวยงามที่ตา่ งกันไป ให้ ทา่ นได้ ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา นําท่านสัมผัสกับ
วิถีชีวิตของชาวท้ องถิ่นและดื่มด่ากับธรรมชาติที่รายลอบไปด้ วย ภูเขาและทะเลสาบอันงดงาม สถานที่
แห่งนี ้เป็ นที่ถ่ายทํา ซีรี่ย์ดงั ของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM ”หรื อภาษาไทยชื่อเรื่ อง
ว่า สามชาติสามภพป่ าท้ อสิบหลี่ 三生三世十里桃花

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองหมีเล่ อ 弥勒 ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที )หมีเล่อ
เป็ นถิ่นฐานแห่งนาฏศิลป์ ยามฉลองการเก็บเกี่ยวได้ ผลอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้ านจะสุมกองไฟที่โชตช่วง
และเร่าร้ อนไปทัว่ หมู่บ้านแถบภูเขา ชาวเขาเผ่าอาซีจะรํ าแสงเดือนที่นา่ ตื่นเต้ น บนแผ่นดินที่ลมเย็น
พัดโชยนันป่
้ าเขาลําเนาไพรเกิดเป็ นทะเลคลืน่ สีเขียวสุดสายตา
มีหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตงโดดเดี
ั้
่ยว
ตระหง่านบนดอย ในป่ าดงที่หมอกเมฆลอยล่องมีดอกอาเซ-เลียที่บานสะพรั่งทัว่ ภูเขา มีนํ ้าพุร้อนที่
พ่นนํ ้าตลอดเวลา มีนํ ้าตกไหลพุง่ ดุจดัง่ นํ ้าทะเลที่ทะลักจากเบื ้องบน
เนื่องด้ วยสภาวะดังกล่าว
หมีเล่อจึงได้ ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวทังชาวจี
้
นและชาวต่างชาติเป็ นจํานวนมาก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองหมีเล่อ 弥勒湖泉酒店 Huquan Resorts & Spa ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน
8

วันที่แปด

(8) เมืองหมีเล่ อ – อาเภอจิ่วเซียง - ถา้ จิ่วเซียง – คุนหมิง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูจ่ ่ วิ เซียง 九 乡 ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) อยูห่ า่ งจากคุนหมิง เมืองหลวงของ
มณฑลยูนาน 90 กิโลเมตรและห่างจากป่ าหินงาม 30
กิโลเมตร นําท่านชม ถา้ จิ่วเซียง
เป็ นถํ ้ามหัศจรรย์
ของจีนที่สวยงามมากและเป็ น 1 ใน 10 สถานที่สาํ คัญ
ทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ถํ ้านี ้เกิดจากการกัด
เซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็ นโพรงถํ ้าขนาดยาว
3-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผ่านไปทางเส้ นทางที่ขนานไปกับภูเขาสูง เข้ าชมความงามภายในถํ ้าจิ่
วเซียง ที่ประกอบด้ วยหินงอกหินย้ อยที่สวยงามรู ปร่างแปลกตาเต็มไปด้ วยสีสนั สวยงาม ซึง่ ประกอบ
เสมือนเป็ นโลกใต้ ดินได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ชมธารนํ ้า ตกถํ ้าเล็กๆอยูภ่ ายใน อาทิ ถํ ้าช้ างเผือก, ถํ ้า
ค้ างคาว, วังเทพธิดา, ถํ ้าเทวดา, ถํ ้านา ขันบั
้ นได ฯลฯ สิง่ ที่นา่ ประทับใจที่สดุ ภายในถํ ้านี ้ก็คือ
ตอนกลางของถํ ้าจะมีลาํ นํ ้าทังสายลงมาจากหน้
้
าผาตกลงมาเป็ นนํ ้าตก 2 สาย เรี ยกกันว่า นํ ้าตกผัว
เมีย เป็ นนํ ้าตกใหญ่และตกอยูก่ ลางระหว่างถํ ้าเป็ นภาพที่สวยงามยิ่งนัก สมกับคํากลอนที่วา่ “บนดิน
ชมป่ าหินงาม ใต้ ดินชมจิ่ว เซียง”

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)เป็ นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจํานวนประชากรประมาณ 3,740,000 คน โดยมีประมาณ 1,055,000
คนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง ตัวเมืองตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้ านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่น
ตลอดทังปี
้ จึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ ผลิ"
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองคุนหมิง 维纳斯皇家酒店 Venus Royal Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ค่า

วันที่เก้ า

(9)

คุนหมิง – ซากุระเขาหยวนทง – กรุงเทพฯ
9

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ท่า นเดิน ทางสู่ช ม สวนซากุ ระ ตัง้ อยุ่บ ริ เ วณภูเ ขา
หยวนทง ตัง้ อยู่ ด้ า นหลัง วัด หยวนทง ภายในปลูก
ซากุระทัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1950 โดยปลูกไว้ หลากหลาย
พันธุ์ มากมายหลายพันต้ น นับหมื่ นตารางเมตร ทัง้
พันธุ์ญี่ปนุ่ และ พันธุ์ยูนนาน ซึ่งมี กลีบซ้ อ น 7-9ชัน้
และมีสสี นั โดดเด่นกว่าพันธุ์อื่น นับเป็ นสวนซากุระ
ที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สดุ ในจีน ให้ ทา่ นอิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากุระ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย
บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

15.20 น.
16.35น.
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อ ัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ (พ ัก 2 ท่าน/ห้อง)

พ ักเดีย
่ วเพิม
่ /ท่าน

เดินทางขัน
้ ต่า 20 ท่าน

39,900 บาท

6,800 บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป (หนังสือเดินทางไทย)  บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทังทริ
้ ป 270 หยวนจีน/ท่าน
ค่านํ ้าหนักเกิน 30 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดินทางขัน้ ตํ่าผู้ใหญ่ 20 ท่า นขึน้ ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีร้ วม
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อ ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้
การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดํา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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