
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
กําหนดการเดินทาง      19-24 ตุลาคม 2561 

2-6 พฤศจิกายน / 16-20 พฤศจิกายน  
30 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม / 6-10 ธันวาคม  

    28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 
วันแรก       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.55  น.    พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่10เคานเตอร W สายการบิน Shandong Airline (SC) 
                   โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางใหแกทาน 
วันท่ีสอง     กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ตงชวน – แผนดินสีแดงตงชวน   – ไรสตรอวเบอรรี  
03.00  น.   ออกเดินทางสูคุนหมิง โดยสายการบิน Shandong Airline เที่ยวบินที่ SC8886                                              
05.55  น.    ถึงทาอากาศยานนานาชาติ ฉางสุยเมือง คุนหมิง เมือง  หลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน ตั้งอยูบนที่ราบสูงยูนนาน-กุยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป อุณหภูมิถัวเฉล่ียทั้งปอยูที่ 16.5 องศา 
ไดชื่อสมญานามวาเมืองแหงฤดูใบไมผลิ หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นํา
ทานสูภัตตาคาร 

ตงชวน ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ ปาหิน 5วัน3คืน  
ทองเที่ยวมณฑลยูนนาน ดินแดนชนเผาหลากอารยธรรม 

ดินสีแดงตงชวนสวรรคของนักถายภาพ  ขึ้นภเูขาเจ้ียวจือ  ชมอุทยานปาหิน 

 



 

เชา               รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมสนามบิน 
นําทานเดินทางสู เมืองตงซวน เมืองแหงแผนดินสีแดงเปนเมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่
เต็มไปดวยธรรมชาติ ใหทานดื่มด่ํากับบรรยากาศที่แสนสวยบนเขาพรอมเก็บภาพอันสวยสดงดงาม  

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 
นําทานเที่ยวชม แผนดินสีแดงตงชวน  เปนทิวเขา
สลับซับซอนและนาข้ันบันไดที่กวางสุดสายตา ผิวดิน
ของภูเขาบริเวณนี้มีธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืนๆที่อุดม
สมบูรณ เม่ือเจอออกซิเจนไดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กลายเปนสีแดง เม่ือกระทบกับแสงแดดเปนภาพที่
งดงามมากๆ ตงชวนยังเปนดินแดนบริสุทธิ์ที่รูจักกันใน
หมูนักถายรูปจีนและชาวตางชาติตางยกยองใหเปนจุดที่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดอีกแหงของประเทศจีน 

 
จากนั้นนําทานแวะชม ชิมสตรอวเบอรรีสดๆจากตน ที่  ไรสตรอว
เบอรรี เดินเที่ยวชม ถายรูปสวย ๆ พรอมทั้งเก็บผลสดกินกันใหหนําใจ  

  คํ่า รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีเมืองตงชวน  FENG YI Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 
วันท่ีสาม        ตงชวน – ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ– คุณหมิง   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู ภูเขาหิมะเจ้ียวจือ แหลง
ทองเที่ยวแหงใหม   คําวา เจ้ียวจือ ในภาษาจีนหมายถึง
เกี้ยว เพราะรูปรางภูเขาเหมือนเกี้ยวจีน  นําทานนั่งกระเชา
ข้ึนสูดานบนของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ในชวงฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน - 
มีนาคมมีหิมะปกคลุมทั้งภูเขา   ระหวางทางทานจะไดพบ
ส่ิงมหัศจรรยมากมาย อาทิเชน หิมะที่เกาะบนตนไม และน้ําตกบนหนาผาที่จับตัวเปนน้ําแข็ง ลําธาร
รูปทรงตาง ๆ เปนตน ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน ดอกไมนานาพรรณ 



 

พรอมที่จะบานสะพร่ังมากกวา 30 ชนิด โดยเฉพาะกุหลาบพันปนับหม่ืนตนทยอยบานตั้งแตเชิงเขาถึง
ยอดเขา  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย   จากนั้นนําทานเดินทางกลับคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองเอกของมณฑล

และเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีขนา ดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 
24 เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงไดชื่อ
วาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทําใหมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย 
จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และส่ิงที่มีเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป   

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีเมืองคุนหมิง Longway Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 
วันท่ีสี่             คุนหมิง –ปาหิน – ถํ้าจ่ิวเซียง  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสูอําเภอปาหิน ชมปาหินทีใ่หญที่สุดของโลก มีอาณาเขตกวางขวางถึง 40,000 ไร ซึ่ง
สมัยกอนเปนเพียงหินปนูที่อยูใตผืนน้ํา แตเม่ือเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงข้ึน จงึกลายเปน ปาหิน ที่ผุด
ข้ึนเหนือพื้นดนิและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทําใหหนิมีรูปทรงแตกตางกนัไป นําทานชมความ
งามและความมหัศจรรยของ“อุทยานปาหิน” (รวมรถแบบเตอร่ี)  ตื่นตาตืน่ใจกับหินหลากชนิดที่มี
รูปรางพิสดาร ชมหินรูปตางๆ ทีมี่มาตั้งแตโบราณกาลกวา 200-300 ลานป และนับไดวาเปน  “ ปาหินที่ใ  
หญที่สุดของโลก ” ซึ่งสมัยกอนเปนเพียงหินปนูที่อยูใตผืนน้ํา เม่ือเวลาผานไปความเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาต ิ ไดทําใหเปลือกโลกเกิดการดนัตัวสูงข้ึนจึงกลายเปน “ ปาหิน ” ที่ผุดข้ึนเหนือพื้นดินและแทบ
ไมนาเชื่อเลยวาการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมาจะสามารถทําใหหินที่วาแกรงแปรเปล่ียนรูปรางไป 
เสนทางที่ดูวนเวียน และเรนลับประดจุเขาวงกตที่ดูราวไมส้ินสุด ชวนใหนาติดตามชมยิ่งนัก อาทิ หิน
นางคอย, เจาแมกวนอิม, สระลางดาบ ฯลฯ   
 



 

 

 

 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสูจ่ิวเซียง อยูหางจากคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยนูาน 90 กิโลเมตรและหางจากปา

หินงาม 30 กิโลเมตร เพื่อชมถ้ําจิ่วเซยีง     เปนถ้ํามหัศจรรยของจีนที่สวยงามมากและเปน 1 ใน 10 
สถานที่สําคญัทางธรรมชาติของมณฑลยูนาน ถ้ํานี้เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเปน
โพรงถ้ําขนาดยาว 3-4 กิโลเมตรชวงแรกจะเดินผานไปทางเสนทางที่ขนานไปกับภูเขาสูง เขาชมความ
งามภายในถ้ําจิ่วเซียง ที่ประกอบดวยหินงอกหินยอยทีส่วยงามรู  ปรางแปลกตาเต็มไปดวยสีสัน
สวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเปนโลกใตดินไดอยางนาอัศจรรย ชมธารน้ํา  ตกถ้ําเล็กๆอยูภายใน อาทิ ถ้ํา
ชางเผือก, ถ้ําคางคาว, วังเทพธิดา, ถ้ําเทวดา, ถ้ํานา ข้ันบันได ฯลฯ ส่ิงที่นาประทบัใจที่สุดภายในถ้ํานี้ก็
คือตอนกลางของถ้ําจะมีลําน้ําทั้งสายลงมาจากหนาผาตกลงมาเปนน้ําตก 2 สาย เรียกกันวา น้ําตกผัว
เมีย เปนน้ําตกใหญและตกอยูกลางระหวางถ้ําเปนภาพทีส่วยงามยิ่งนกั สมกับคํากลอนที่วา “บนดนิชม
ปาหินงาม ใตดินชมจิ่วเซยีง” นําทานชมถํ้าจ่ิวเซียง    เปน
ถ้ํามหัศจรรยที่สวยงามมาก ถ้ํานีเ้กิดจากการกัดเซาะของ
ภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเปนโพรงถ้ําขนาดยาว 3-4 กิโลเมตร 
ภายในถ้ํามีน้ําตก 2 สาย เรียกกันวา น้ําตกผัวเมีย เปน
น้ําตกใหญและอยูกลางระหวางถ้ําเปนภาพที่สวยงามมาก
ทางเขาประตู มีสิงโตคูยืนอยูหนาประตู พรอมกับโคมแดง 
จะมีแผนทีเ่สนทางเดินของจิวเซยีงดวยและมีคําเตือนตางๆเกี่ยวกบัความปลอดภัย   ถ้ําจิ่วเซยีง เปนถ้ํา
หินงอกหนิยอยที่สวยงามตระการตามาก 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร   
พักท่ี Tong Ce Dai Xin Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 
วันท่ีหา      คุนหมิง – อุทยานนํ้าตก – เขาซีซาน  – กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเที่ยว อุทยานนํ้าตกคุนหมิง ที่สรางตั้งแตป ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลานหยวน (ประมาณ 
5,500 ลานบาท) เพื่อนําน้ําแมน้ําหนิวหลันเจียงเขาสูทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกวาง 400 เมตร สูง12.5 
เมตร 



 

 
 
 
 
 
นํา
ทานสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีน ใหทานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลาย
ความเม่ือยลากับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจกักันดีในชื่อ “ครีม
บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน 
จากนัน้นําทานสูรานยางพารา เลือกผลิตภัณฑทีจ่ัดไดวาเปนOTOPของจีน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารกวางตุง 
บาย   นําทานชม เขาซีซาน หรือประตูมังกร เปนสวนหนึ่ง

ของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 นํา
ทานลอดผานประตังกร ที่เชื่อกันวาเปนประตูแหง
ความสินิมงคล  ผู ที่ ลอดผาน ประตูนี้ จะพบแต
ความสําเร็จโชคดี จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพ
และมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ 
กําไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นนําทานสูยานการคาถนนคนเดินคุนห
มิง เลือกซื้อสินคาที่ถูกใจมากมายหลากหลายชนิด 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร  เมนูสุกี้เห็ด 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

00.55  น.  เดินทางสูกรุงเทพฯสายการบินโดยเที่ยวบินที่ SC8885  
01.40  น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ..พรอมความประทับใจ 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 

 

หมายเหต ุในโปรแกรมทัวร กาหนดใหมีการเขาราน บัวหิมะ,ยางพารา, หยก เปนตน ซ่ึงจาเปนตองระบุลงใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร จึงเรียนใหกบันักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานทุกรานจาเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกบัความพอใจของลกูคาเปน
หลัก ไมมกีารบังคับใดๆท้ังสิ้น 

 

 



 

    อัตราคาบริการ ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 18,800 บาท 2,800 บาท 

28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 19,800 บาท 3,800 บาท 

 
อัตราน้ีรวม   คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั (ต๋ัวกรุป)  คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)    คาภาษสีนามบินทุกแหง  
   คาวีซากรุป         บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ   คาประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 

   คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน     ตลอดทัง้ทริป 150หยวน/ทาน                              
   คาน้ําหนักเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลบั พรอมกบัคณะ 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทาน      สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
 


