
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
กําหนดการเดินทาง  3-6 พฤศจิกายน / 22-25 พฤศจิกายน  

1-4 ธันวาคม / 7-10 ธันวาคม  
    20-23 ธันวาคม / 29 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 
วันแรก       กรุงเทพฯ – คุนหมิง–ตงชวน – ไรสตรอวเบอรรี– แผนดินสีแดง   

05.30น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 9-10เคานเตอร U สายการบินChina eastern 
Airlines โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางใหแกทาน 

 

คุนหมิง ตงชวน เจ้ียวจ่ือซาน ผานโจว 4วัน3คืน  

ทองเที่ยวทองเที่ยว  2 2 มณฑลยูมณฑลยูนนนานนานและมณฑลกุยโจว และมณฑลกุยโจว   
ภูเขาเหนียงเหนียงภูเขาเหนียงเหนียงซานซานแปะกวยพันป แปะกวยพันป แกรนดแคนยอนแมน้ําสิ่วเชอเหอ แกรนดแคนยอนแมน้ําสิ่วเชอเหอ   

ดินสีแดงตงชวนดินสีแดงตงชวนสวรรคของนักถายภาพ ขึ้นภูสวรรคของนักถายภาพ ขึ้นภู เขาเขาหิมะหิมะเจ้ียวจือเจ้ียวจือ  
 



 

07.50  น.   ออกเดินทางสูคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584 
11.40น.    ถึงทาอากาศยานนานาชาติ ฉางสุยเมือง คุนหมิง เมือง  หลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางทิศ

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา 
นําทานเดินทางสูตงชวน ( ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ) จากนั้นนํา
ทานแวะชม ชิมสตรอวเบอรรีสดๆจากตนที่ไรสตรอวเบอรรี เดิน
เที่ยวชม ถายรูปสวย ๆ พรอมทั้งเก็บผลสดกินกันใหหนําใจ  
จากนั้นชม แผนดินสีแดงตงชวน  เปนทิวเขาสลับซับซอนและนา
ข้ันบันไดที่กวางสุดสายตา ผิวดินของภูเขาบริเวณนี้มีธาตุเหล็ก และแรธาตุอ่ืนๆที่อุดมสมบูรณ เม่ือเจอ
ออกซิเจนไดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเปนสีแดง ตัดยามที่ดินสีแดงตงชวนกับพืชพันธุที่ชาวบาน
ปลูกเปล่ียนไปตามฤดูกาล มีทั้งสีเหลือง ขาว เขียว สม สลับกัน และเม่ือกระทบกับแสงแดดเปนภาพที่
งดงามมากๆ ยังเปนดินแดนบริสุทธิ์ที่รูจักกันในหมูนักถายรูปจีนและชาวตางชาติตางยกยองใหเปนจดุที่
มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดอีกแหงของประเทศจีน 

 
คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 

พักท่ีตงชวน FengyiHotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 
 

วันท่ีสอง         ตงชวน –ภูเขาหิมะเจ้ียวจ่ือ– เซียนเวย–ผานชมสะพานสูงเปยผานเจียง 

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 
นําทานเดินทางสูเมืองเซียนเวย ระหวางทางผานชม 
สะพานสูงเปยผานเจียงเปนสะพานขึงแหงหนึ่งใน
ประเทศจีน เปดใชในปลายป ค.ศ. 2016 สะพานเปย
ผานเจียงเปนสะพานขามระหวางชองเขาขาม
แมน้ําหนี่จู หรือแมน้ําเป ยผาน ไดชื่อวาเปนสะพาน
ขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ดวยความสูง 565 เมตร
สะพานเปยผานเจียง มีความยาว 1.328 กิโลเมตร มีชองทางการจราจรแบงออกเปน 4 ชอง ตัวสะพาน
มีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทําหนาที่พยุงสะพาน โดยมีคาความเบี่ยงเบน 5 มิ ลลิเมตร เชื่อม
ระหวางเมืองซวนเหวย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต
ของจีน ชวยในการยนระยะเวลาการเดินทางไดถึง 4 ชั่วโมง 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีเซียนเวยMei HuanHotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 
วันท่ีสาม          เซียนเวย – หมูบานเผาหยี –อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชม หมูบานเผาหยี หมูบานชาวเขาในเขตเซียนเวย ทามกลางขุนเขาที่ราบสูง ชมทัศนียภาพ
ธรรมชาติอันงดงาม ทีป่ระกอบดวย เทือกเขาปาไมเขียวขจีแนวทิวเขาที่สลับซอนกันเปนชัน้ๆ ยอดที่สูง
พุงเสียดฟา นาข้ันบันได จากนัน้ทานเดนิทางสู อุทยานบึงแหงชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน ( ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง) ระหวางทางผานชมสะพานผูลี่เทอ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

บาย นําทานสู อุทยานภูเขาเทพธดิาเหนียงเหนียงซาน เปน
ส่ิงที่เกดิจากธรรมชาติหลายรอยพันป ประกอบไปดวยแก
รนดแคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พชืมอส พืช
ไมพุม ปาชายเลน เปนเขตอุทยานแหงชาตใิหญที่สุดในตอน
ใตของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กวางใหญ กวา 
30,000 ไร  

 
ชม นํ้าตกเฟยเทียน ผาน้ําตกที่สูงกวา 500 เมตร นับหลายสิบสาย 
เปนภาพที่สวยงาม และหาชมไดยากจากที่อ่ืนๆ ชมสะพานสวรรค 
เกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดหลุมขนาดใหญ มี
ความยาวกวา 100เมตร ลึก 70 เมตร มองดูแลวเหมือนสะพานที่
เชื่อมระหวางสองภูเขา จากนั้นนําทานข้ึนชม แกรนดแคนยอน
แมนํ้าลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอยางยิ่ง ชมหนาผาที่สูงถึง 
1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหนาผา ชมยอดเขาหม่ืนนบัลูก 
และสะพานหลุมฟาธรรมชาติที่มหัศจรรย นําทานนมัสการเจาแม
กวนอิม ภายใน ถ้ําเจาแมกวนอิม เพื่อความเปนสิริมงคล นํา
ทาน ลองเรือลําน้ําเจียงหยวน ซึ่งมีภูเขาหนิปูนขนาบอยูสองฝาก
ฝง เปนภูมิทศันอันนางดงาม และมหัศจรรย 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
พักท่ีผานโจว Tao Yuan Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 



 

วันท่ีสี่             ผานโจว – หมูบานถ่ัวเลอ –อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสู เดินทางสู เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร ตั้งอยูในมณฑลกุยโจว เมืองที่มีอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งป อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 20 องศา เปนเมืองที่สําคัญทางดานการทองเที่ยว 
และคมนาคม  
หมูบานถ่ัวเลอ (แปะกวยพันป) ชมตนแปะกวยโบราณ
กวา 1,200 ตน สวนใหญมีอายุกวา 300 ปข้ึนไป และตนที่มี
อายุมากที่สุดคือ 1,500 ป มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบาน
ตั้งชื่อใหวา "คุณทวด" เนื่องจากเปนราชาแหงตนแปะกวย
โบราณ คนในหมูบานแหงนี้อยูกับ ตนแปะกวยดวยความรัก
ความผูกพัน หมูบานถั่วเลอไดรับการคัดเลือกใหเปน หมูบาน
ที่มีระบบนเิวศทีด่ีระดับชาติ ( ในชวงฤดูใบไมรวง กลางเดอืน
พฤศจกิายน- ตนธันวาคม ใบไมบนตนจะเปล่ียนเปนสีเหลือง
ทองงดงามตระการตา ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)จากนั้นนํา
ทานเดนิทางกลับคุนหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใชเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองเอกของมณฑลและเปนเมืองที่ใหญ
ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จาก
ทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุม
นอยถึง 24 เผา ครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุตคุนหมิง
ไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งป จึงทําใหมีทัศนยีภาพสวยงาม
มากมาย จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดใูบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และส่ิงที่
มีเสนหดึงดูดนักทองเทีย่วก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเที่ยว อุทยานนํ้าตกคุนหมิง ที่สรางตั้งแตป ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ลานหยวน (ประมาณ 

5,500 ลานบาท) เพื่อนําน้ําแมน้ําหนิวหลันเจียงเขาสูทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกวาง 400 เมตร สูง12.5 
เมตร 
นําทานสูรานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลาย 
 
 
 
      
ค



 

ความเม่ือยลากับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจกักันดีในชื่อ “ครีม
บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน
จากนัน้นําทานสูรานยางพารา เลือกผลิตภัณฑทีจ่ัดไดวาเปนOTOPของจีน 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร เมนูสุกี้เห็ด 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.50 น. เดินทางสูกรุงเทพฯสายการบินโดยเที่ยวบินที่ MU2583 
00.05+1 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ..พรอมความประทับใจ 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 

 

หมายเหตุในโปรแกรมทัวรกาหนดใหมีการเขารานบวัหิมะ,ยางพาราเปนตนซ่ึงจาเปนตองระบุลงในโปรแกรม
ทัวรเพราะมีผลกับราคาทัวรจึงเรียนใหกบันักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจาเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชมซ่ึงจะใชเวลารานละประมาณ60นาทีซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกบัความพอใจของลกูคาเปนหลักไมมกีาร
บังคับใดๆท้ังสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราคาบริการ ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 19,800 บาท 3,800 บาท 

 
อัตราน้ีรวม คาต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)  คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

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

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

คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน ตลอดทัง้ทริป150หยวน/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 30วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

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

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20ทานข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 



 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
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 ฯกอนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

 


