กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
08.30 น.

10.55 น.
14.05 น.

(1)

12 – 16 มีนำคม 2563

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้

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
้ ่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จากทังหมด
้
27 มณฑล
มีประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร
อยูส่ งู เหนือระดับนํ ้าทะเล 6,200 ฟุต นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโบราณกวนตู้ 官渡古镇 เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ซ็อปปิ ง้ เสื ้อผ้ า อาหารพื ้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุก
วัยจะ มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
ในบรรยากาศ แบบเมืองโบราณ ที่
สร้ างขึ ้นมาเพื่อเป็ น
การอนุรักษ์
สถาปั ตยกรรมของร้ านค้ าร้ าน ขาย
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ค่า

วันที่สอง
เช้ า
10.30 น.
12.32 น.
เที่ยง

แบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของ ลานเอนกประสงค์สร้ างเป็ นเจดีย์แบบ ทิเบต และด้ านหลังของ
เมืองโบราณ เป็ นที่ตงของวั
ั้
ดลามะ หรื อวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้ อนให้ เห็น ชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่วมกันได้ อย่างสันต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักคุนหมิง 美银酒店 Mei Yin Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
พักคุนหมิง 阳光酒店 Solux Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว
(2) คุนหมิง – รถไฟความเร็วสูง –สถานีรถไฟผิงป้ า ซากุระหมื่นไร่ –อันซุ่น
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
โดยรถไฟความเร็ วสูงขบวนที่ G2876 นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองผิงป้า
ถึง สถานีรถเมืองผิงป้ า 平坝 นําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปยังลานซากุระหมื่นไร่ผิงป้า อุทยานซากุระ
หมื่นไร่ 平坝万亩樱花 ที่ตงั ้ อยูร่ ิ มทะลสาบหงเฟิ่ งบน
เนินเขาสูงที่ปลูกซากุระกว้ างใหญ่ไพศาล มีถนนตัดผ่านใจ
กลางลานซากุระท าให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเดิน ทางเข้ า
ชมได้ อย่างสะดวกสบาย อีกทังวิ
้ วริมสองข้ างทางที่มีทงั ้
ซากุระสีชมพูอ่อนและสีโทนขาว สามารถ วันที่สี่ ชมวิว
พระอาทิตย์ขึ ้น- โชว์ชาวม้ ง-อุทยานซากุระผิงป้า หยุดถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้ มากมาย ในช่วงทีด่ อก
ซากุระผลิบานนี ้จะเป็ นช่วงที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนและไม่ หนาวจนเกินไป อุทยานซากุระแห่งนี ้มี
ความกว้ างใหญ่ถึง 2.5 กิโลเมตร นอกจากซากุระแล้ วยังมีการปลูกเมเปิ ล้ แดง, แมกโนเลีย มีดอกเชอ
รี่ กว้ างใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร์ และมีดอกพีชมากกว่า 3,000 เอเคอร์ และดอกไม้ พรรณอื่นๆ อีก
มากมาย ให้ อิสระท่าน เที่ยวชมและถ่ายรูปอย่างจุใจ

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอันซุ่น 安顺 ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง 30นาที ) เมืองที่กลายเป็ น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เป็ นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นภูเขา
นํ ้าตกขนาดใหญ่ และถํ ้าที่อยูโ่ ดยรอบเมือง ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สดุ ในกุ้ยโจวอีก
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ค่า

วันที่สาม

ด้ วย มีขนาดพื ้นที่ประมาณ 9,264 ตร.กม. มีประชากร 2.5 ล้ านคน ร้ อยละ 30 เป็ นชนกลุม่ น้ อยเผ่า
ต่างๆ พื ้นที่มีความสูงเฉลีย่ 1,400-1,800 เมตรจาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักอันซุ่น永利国际酒店 Yongli International Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
พักอันซุ่น安顺百灵希尔顿逸林 Double Tree by Hilton Hotel Aushun หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว
(3) อันซุ่น – นา้ ตกหวงกว่ อซู่ (รวมขึน้ ลิฟต์ และรถราง) – ซิงยี่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ อุทยานนา้ ตกหวงกว่ อซู่ 黄果树 ซึง่ เป็ นนํ ้าตกที่มี
ขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก สูง 68 เมตร กว้ าง 84 เมตรอัน
ตระการตา และจุดเด่นของนํ ้าตกหวงกว่อซู่ คือเป็ นนํ ้าตกที่
สามารถชมวิวได้ ทงจากทั
ั้
งด้
้ านหน้ าและด้ านหลังนํ ้าตก เป็ นอีก
ความงามที่ธรรมชาติได้ บรรจงไว้ ให้
นํ ้าตกหวง
กว่อซู่
ประกอบด้ วย 3 อัศจรรย์ คือเป็ นนํ ้าตกที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย
วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ ทงด้
ั ้ านหน้ าและด้ านหลัง ฟองของนํ ้าใส
กระจายดุจดังสําลี ยามกลางวันจะเกิดสีร้ ุง และสายหมอกบางๆ
ในยามเย็น นํ ้าตกมีหลายชันจะเป็
้
นนํ ้าตกซ้ อนนํ ้าตก ถํ ้าสุย่ เหลียน ถํ ้าที่อยูด่ ้ านหลังของนํ ้าตก และมี
นํ ้าตกลูกอยูด่ ้ านในถํ ้าอีกที ซึง่ ใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ องไซอิ๋ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อาเภอซิ่งยี่兴义 ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง 30นาที ) ตังอยู
้ ่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ
มณฑลกุ้ ยโจว ประชากรของซิ ง ยี่ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เผ่า ฮั น ,
แม้ ว , ยี่ , ฮุย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักซิงยี่兴义施达凤凰酒店 Shida Fenghuang Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
พักซิงยี่兴义国龙雅阁酒店 Argyle Grand Hotel Xingyi หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว

ค่า

3

วันที่ส่ ี

(4) ภูเขาหมื่นยอด – ทะเลสาบว่ านเฟิ งหู

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชมความงามของภูเขาหมื่นยอด หรื อ ว่ านฟงหลิน 万峰林เป็ นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร
และยิ่ ง ใหญ่ ข องภู เ ขาหิ น ปู น รู ป โดม รู ป กรวย รู ป พี ร ามิ ด ที่ ป รากฏเป็ นภู เ ขาหิ น ปู น ยาวพรื ด
สลับซับซ้ อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรี ยงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่ นา แม่นํ ้า และ
หมู่บ้านผสมผสานกัน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของภูเขาปี ระมิดและขุนเขานับหมื่นยอดที่
ธรรมชาติ ได้ สร้ างสรรค์ได้ อย่างลงตัว เพื่อรอการมาเยือนของนักเดินทางพร้ อมให้ ท่านได้ เก็บภาพอัน
สวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ า ท่ า นสู่ ทะเลสาบเขาหมื่ น ยอด 万峰湖
(ว่านเฟิ งหู) อ่างเก็ บนํ ้าขนาดใหญ่ ริมเทือ กเขาว่านเฟิ ง
หลิน สร้ างมาเพื่อเก็ บกักนํา้ นํามาใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้า
และทําชลประทานเพื่อการเพาะปลูก มีเนื ้อที่ในการเก็บ
กักนํ ้า 176 ตารางกิโลเมตร กว้ าง 1.5 กิ โลเมตร ยาว
126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตัว เป็ นทะเลสาบ
จากกําลังมนุษย์ที่สร้ างขึ ้นบนที่ราบสูงที่ลือชื่อแห่งหนึ่ง
ของจีน สามารถล่องเรื อชมทะเลสาบและสองฝั่ง รวมทังเทื
้ อกเขาว่านเฟิ งหลิน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ าย
กับล่องในแม่นํ ้าแยงซี ตื่นตากับความมโหฬารของขุนเขาสองฝั่งแม่นํ ้า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
4

พักซิงยี่兴义施达凤凰酒店 Shida Fenghuang Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
พักซิงยี่兴义国龙雅阁酒店 Argyle Grand Hotel Xingyi หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
ค่า

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
15.20 น.
16.35น.

(5) หุบเหวนา้ ตกหม่ าหลิงเหอ (รวมหม่ าหลิงเหอ) – สือหลิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางไปยังสะพานเป่ ยผานเจียง (ห่างจากเมืองซิ่ง
ยี่ ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟต์เพื่อขึ ้นไปชม หุบเหว
นา้ ตกร้ อ ยสายหม่ า หลิ ง เหอ 马岭河大峡谷ซึ่ง เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน แม่นํ ้าหม่าหลิงเหอ ใช้ เวลาล้ านๆ
ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของภูเขาหมื่ นยอดจนกลายเป็ นหุบเหว
ข น า ด ม โ ห ฬ า ร ที่ มี ค ว า ม ลึ ก อ ยู่ ร ะ ดั บ ร า ว 200400 เมตร ตลอดความยาวของหุบเหวนี ้มีสาย นํ ้าตกลง
มาจากหน้ า ผาทัง้ สองข้ างหน้ านํ า้ หลากสายนํ า้ จะแสน
ตระการตาหน้ านํ ้าน้ อยมีนํ ้าตกเล็กๆ ไหลสูห่ ุบเหวนี ้เรี ยงร้ อย
เหมือนสร้ อยไข่มุกเส้ นเล็กๆ ที่เพิ่งเปิ ดให้ โลกภายนอกสัมผัส
เมื่อไม่นานมานี ้ ชมหุบเหวระดับมโหฬาร มีนํ ้าตกนับร้ อยๆ สาย จนได้ รับสมญาว่า “หุบเหวร้ อยสาย
หม่าหลิงเหอ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อาเภอป่ าหิน 石林 ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักอาเภอป่ าหิน 石林铂晟酒店 Sloane Place Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 4ดาว
พักอาเภอป่ าหิน 石林银瑞林酒店 Yinruilin International Hotel หรือเทียบเท่ า ระดับ 5ดาว
(5) ป่ าหิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน
( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย
บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG613
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

5

อ ัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ (พ ัก 2 ท่าน/ห้อง)

พ ักเดีย
่ วเพิม
่ /ท่าน

เดินทางขัน
้ ต่า 20 ท่าน พัก 4 ดาว

29,900 บาท

3,800 บาท

เดินทางขัน
้ ต่า 20 ท่าน พัก 5 ดาว

32,800 บาท

5,800 บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20กก.
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 180 หยวนจีน/ท่าน
ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
อัตรานีร้ วม

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
2.3
2.4

ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและ
ไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT
จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบิน
นัน้ ๆ
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หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดินทางขัน้ ตํ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย,
การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมื องจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือ 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, ไม่
ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไข
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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