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ก ำหนดกำรเดนิทำง    4 – 9 เมษำยน 2563 
14 - 19 เมษำยน /  16 - 21 เมษำยน 2563 

    6 – 11 พฤษภำคม 2563                     

วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมิง  –  เมืองเซวียนเวย    

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตท่ีู 3 ) เคา
เตอร์ D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี    TG612  

14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคนุหมิง 昆 明 เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร 
อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเซวียนเว่ย 宣 威 (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานเป็นเมืองระดบัมณฑล 
หา่งจากเมืองคนุหมิง 260 กิโลเมตร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พกัเมืองเซวียนเวย่ 美奐酒店(宣威市) - Meihuan Hotel   หรือเทียบเทา่ ระดบั4ดาว  
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วันที่สอง     (2)  เมืองเซวียนเว่ย – เมืองไห่ผิง – ข้ำมสะพำนผู่ล่ี – ข้ำมสะพำนเป่ยผำนเจียง – กุ้ยโจว  
                    – หมู่บ้ำนอ๋ีไห่ผิง – อ ำเภอปีเจี่ย    

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองไห่ผิง  海坪(ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้น่ังรถข้ำม
สะพำนผู่ล่ี 普利大桥 เป็นโครงการควบคุมท่ีส าคญัของ
ทางด่วน Pu Xuan ตัง้อยู่ในมณฑลยนูนาน เป็นสะพานท่ี
สูงเป็นอันดับสองของโลก สะพานสร้างเสร็จในเดือน
สงิหาคม 2558 สะพานตัง้อยู่ท่ีความสงู 1600 ฟุตและลกึ
ประมาณ 488 เมตรมีความยาวรวมคือ 3412 ฟุตหรือ 
1,040 เมตร เช่ือมตอ่สองจงัหวั  ดท่ีอยูห่า่งไกลท่ีล้อมรอบ
ด้วยภูเขา ผา่นทิวทศัน์ธรรมชาติอนังดงามรอบ ๆ  น าทา่น
เดินทางต่อ และจะ น่ังรถข้ำมสะพำนที่ สูงที่ สุดใน

โลก สะพำนเป่ยผำนเจียง北盘江大桥 เป็นสะพานขึง
ข้ามระหวา่งช่องเขา ข้ามแม่น า้หน่ีจู หรือแม่น า้เป่ยผาน ได้
ช่ือว่าเป็นสะพานขึงท่ีมีความสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงู 
565 เมตร ยาว 1.328 กิโลเมตร ตวัสะพานมีสายเคเบิลขึง
โยงกับหอคอย 2 หอ ท าหน้าท่ีพยงุสะพาน โดยมีค่าความ
เบี่ยงเบน 5 มิลลเิมตร เช่ือมระหว่างเมืองเซวียนเวย่ ในมณฑลยนูนาน กับเมืองฉยุเฉิง ในมณฑลกุ้ย
โจว ทางตะวนัตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการยน่ระยะเวลาการเดินทาง 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นชม หมู่บ้ำนอี๋ไห่ผิง ชนกลุม่น้อยเผา่อ๋ี (
彝 族 ) เป็นหนึง่ในกลุม่ชาติพนัธ์ุอนัหลากหลาย
บนแผน่ดินจีน มีประชากรอยูร่าว 7.76  ล้านคน 
สว่นใหญ่กระจายตวัอยูต่ามเขตท่ีราบสงูใน
มณฑลเสฉวน ยนูนาน กุ้ยโจว และเขตปกครอง
ตนเองกวา่งซีทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน
หมู่บ้านโบราณอ๋ี ตัง้อยูใ่นเมืองไหผิ่ง  เมืองวฒันธรรม ท่ีมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของ
ตนเองไม่เหมือน  ใคร ได้มีสร้างโครงการตา่ง ๆ เช่นสวนวฒันธรรม จตัรัุส พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ 
ให้ทา่นได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึและเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู่
อ ำเภอปีเจี่ย 毕节  



3 
 

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พกัอ าเภอปีเจ่ีย 永利酒店 YONGLI HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่สำม    (3)  อ ำเภอปีเจี่ย – อุทยำนกุหลำบพันปี – อ ำเภอจือจิน– ถ ำ้จือจินต้ง   

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นไปยงั อุทยำนกุหลำบพันปี 百里杜鹃 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัว่โมง )ถึง
อุทยานแล้วน าทา่นนัง่รถอุทยานเข้าชมความงามของ
กหุลาบพนัปีลกัษณะกหุลาบพนัปีเป็นไม้พุม่ มีช่ือ
ภาษาองักฤษวา่ Rhododendron กระจายพนัธ์ุใน
แถบแนวเทือกเขาหมาลยัท่ีอยูจ่ากระดบัน า้ทะเลนบั
พนัเมตร โดยพบได้จนถึงจีนใต้ และเกาหล ีจนถึง
ญ่ีปุ่ น (อุทยานสงูประมาณ1200เมตรจากน า้ทะเล) 
 

 

 

 
 
 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางสูอ่ ำเภอจือจิน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่โมง 30นาที )  ตัง้อยูใ่นภาคกลางของเศรษฐกิจหลกัของกุ้ย
โจว หา่งจากเมืองหลวงของจงัหวดักุ้ยหยาง มีระยะทาง 157 
กิโลเมตร น าทา่นสู ่“จกัรพรรดิแหง่ถ า้” หรือ ถ ำ้จือจิน  织金洞   
(ถ า้ถกัทอง) ท่ีได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นโถงถ า้สวยงามท่ีสดุของ
จีน และงดงามติดอนัดบัโลก ภายในมีเนือ้ท่ีกวา่  7 หม่ืนตร. ม. มี 
12 โถงใหญ่ 47 โถงยอ่ยลกึ 12 กม. เพดานถ า้สงู 60-150 เมตร  แตล่ะโถงมีทิวทศัน์ท่ีงดงามระยบัจบั
ตาของหินงอก หินย้อย ผลกึแคลเซี่ยม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น วงัหม่ืนปี วงัเจดีย์ทอง วงัเมฆหอม 
วงันางฟ้า ฯลฯ แล้วยงัมีเสาหินงอกสงู 70 เมตร เป็นหินงอกท่ีสงูสดุในโลก ชมภายในในถ า้อนัโอ่โถง
ใหญ่โต กระทัง่มีค าเปรียบเปรยวา่ “หากมาชมถ า้จือจินแล้ว ถ า้อ่ืนในโลกา ยอ่มไมอ่ยูใ่นสายตา”  
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ฃค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พกัอ าเภอจือจิน 织金客悦大酒店 Zhijinkeyue hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ส่ี        (4)  อ ำเภอจือจิน– อ ำเภอกวำงหลิง –อุทยำนน ำ้ตกหวงกว่อซู่     

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
  น าท่านเดินทางสูอ่ ำเภอกวำงหลิง  关岭   ( ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ) ตัง้อยู่ในจังหวดั

อนัซุน่ ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นสู ่ อุทยำนน ำ้ตกหวงกว่อซู่ 黄果树瀑布    ซึง่เป็น
น า้ตกท่ีมีขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก สงู 68 เมตร กว้าง 84 เมตร
อนัตระการตา และจุดเดน่ของน า้ตกหวงกวอ่ซู ่คือเป็นน า้ตกท่ี
สามารถชมวิวได้ทัง้จากทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัน า้ตก เป็นอีก
ความงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ น า้ตกหวง กวอ่ซู ่

ประกอบด้วย 3 อศัจรรย์ คือเป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย วิว
สวยมหศัจรรย์ชมได้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ฟองของน า้ใส
กระจายดจุดงัส าล ียามกลางวนัจะเกิดสรุ้ีง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น า้ตกมีหลายชัน้จะเป็น
น า้ตกซ้อนน า้ตก ถ า้สุย่เหลยีน ถ า้ท่ีอยูด้่านหลงัของน า้ตก และมีน า้ตกลกูอยูด้่านในถ า้อีกที ซึง่ใช้เป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว    

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

พกัอ าเภอกวางหลงิ万绿城柏兰廷酒店Wanlucheng Bolanting Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ห้ำ       (5)   อ ำเภอกวำงหลิง –รถไฟควำมเร็วสูง เมืองคุนหมิง - เมืองโบรำณกวนตู้ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
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   น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองกวางหลงิ 
08.41 น. โดยรถไฟควำมเร็วสูงขบวนท่ี G2969  

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคนุหมิง  
10.14 น. ถึง  สถานีรถไฟคนุหมิง น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโบรำณกวนตู้ 官渡古镇  เป็นแหลง่ 
ทอ่งเท่ียว ซ็อปปิง้ เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนม และลาน
เอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคนุหมิงทกุเพศทกุวยัจะ มาเดินเลน่
พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศ แบบเมืองโบราณ ท่ีสร้าง
ขึน้มาเพื่อเป็น การอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้าน ขาย
แบบจีนในสมยัก่อน สว่นกลางของ ลานเอนกประสงค์สร้าง
เป็นเจดีย์แบบ ทิเบต และด้านหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้
ของวดัลามะ หรือวดัทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็น 
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคนุหมิงท่ีมีหลากหลายชาติ
พนัธ์ แตอ่ยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัติ 

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พกัเมืองคนุหมิง阳光酒店 (昆明市) Soluxe Hotel Kunming  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่หก        (6)      วัดหยวนทง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูว่ัดหยวนทงวดัหลวงเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มือง
และใหญ่ท่ีสดุแหง่เมืองคนุหมิง และมีประวติั ยาวนานกวา่ 
1,200 ปี แตล่ะวนัจะมีผู้มาสกัการะหรือเท่ียวชมมากมาย 
ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหตัถ์ ให้ทา่นได้
นมสัการพระพทุธชินราชจ าลองซึง่ ฯพณฯ นา ยกรัฐมนตรี
เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ได้อญัเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วดัแหง่นี ้ ซึง่พระพทุธรูปเป็นสญัลกัษณ์ เพื่อ
เช่ือมสมัพนัธไมตรีระหวา่ง ไทย-จีน   

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
  น าทา่นเดินทางสู ่ ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ย 

15.20 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 
 

ผูใ้หญ ่20 ทา่น ขึน้ไป  

 

 

33,800 บาท 
 

4,800 บาท 

อัตรำนีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 
คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          
       คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
       คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  

             คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและ
ไม่อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋ วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบิน
นัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

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

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
    หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้
บญัชีด า ห้ามเข้าประเทศนัน้อีก   

 

 


