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ก ำหนดกำรเดนิทำง     12 – 16 มนีำคม 2563 
วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมิง  –  เมืองโบราณกวนตู้    

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูท่ี 3 ) เคา
เตอร์ D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี    TG612  

14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคนุหมิง 昆明 เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร 
อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต นําทา่นเดินทางสูเ่มืองโบราณกวนตู้  官渡古镇  เป็นแหลง่ 
ทอ่งเท่ียว ซอ็ปปิง้ เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคนุหมิงทกุเพศทกุ
วยัจะ มาเดินเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
ในบรรยากาศ แบบเมืองโบราณ ท่ี
สร้างขึน้มาเพื่อเป็น การอนรัุกษ์
สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้าน ขาย



2 
 

แบบจีนในสมยัก่อน สว่นกลางของ ลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบ ทิเบต และด้านหลงัของ
เมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้ของวดัลามะ หรือวดัทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็น ชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวจีนในคนุหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แตอ่ยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัต 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักคุนหมิง 美银酒店  Mei Yin Hotel หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
พักคุนหมิง 阳光酒店  Solux Hotel หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว 

 

วันที่สอง        (2)  คุนหมงิ – รถไฟความเร็วสูง –สถานีรถไฟผิงป้า ซากุระหมื่นไร่–อันซุ่น  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ 
10.30 น. โดยรถไฟความเร็วสงูขบวนท่ี G2876  นําทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟเมืองผิงปา้  
12.32 น. ถึง  สถานีรถเมืองผิงป้า 平坝 นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

เดินทางไปยงัลานซากรุะหม่ืนไร่ผิงปา้ อุทยานซากุระ

หมื่นไร่ 平坝万亩樱花 ท่ีตัง้ อยูริ่มทะลสาบหงเฟ่ิ งบน
เนินเขาสงูท่ีปลกูซากรุะกว้างใหญ่ไพศาล มีถนนตดัผา่นใจ
กลางลานซากรุะท าให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดิน ทางเข้า
ชมได้อยา่งสะดวกสบาย อีกทัง้วิวริมสองข้างทางท่ีมีทัง้ 
ซากรุะสชีมพอู่อนและสโีทนขาว สามารถ วนัท่ีสี ่ ชมวิว
พระอาทิตย์ขึน้- โชว์ชาวม้ง-อุทยานซากรุะผิงปา้  หยดุถ่ายรูปมมุตา่งๆ ได้มากมาย ในช่วงท่ีดอก
ซากรุะผลบิานนีจ้ะเป็นช่วงท่ีอากาศเย็นสบายไมร้่อนและไม่ หนาวจนเกินไป อุทยานซากรุะแหง่นีมี้
ความกว้างใหญ่ถึง 2.5 กิโลเมตร นอกจากซากรุะแล้วยงัมีการปลกูเมเปิล้แดง, แมกโนเลยี มีดอกเชอ
ร่ีกว้างใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร์ และมีดอกพีชมากกวา่ 3,000 เอเคอร์ และดอกไม้พรรณอ่ืนๆ อีก
มากมาย ให้อิสระทา่น เท่ียวชมและถ่ายรูปอยา่งจุใจ   
 

 

 
  

 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอันซุ่น 安顺  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 30นาที ) เมืองท่ีกลายเป็น
ศนูย์กลางของการทอ่งเท่ียว เป็นเมืองท่ีมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นภเูขา 
นํา้ตกขนาดใหญ่ และถํา้ท่ีอยูโ่ดยรอบเมือง ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมมากท่ีสดุในกุ้ยโจวอีก
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ด้วย มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 9,264 ตร.กม. มีประชากร 2.5 ล้านคน ร้อยละ 30 เป็นชนกลุม่น้อยเผา่
ตา่งๆ พืน้ท่ีมีความสงูเฉลีย่ 1,400-1,800 เมตรจาก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอันซุ่น永利国际酒店  Yongli International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

พักอันซุ่น安顺百灵希尔顿逸林  Double Tree by Hilton Hotel Aushun หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
 

วันที่สาม      (3)   อันซุ่น –  น า้ตกหวงกว่อซู่  (รวมขึน้ลิฟต์และรถราง) – ซิงย่ี  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู ่ อุทยานน า้ตกหวงกว่อซู่  黄果树 ซึง่เป็นนํา้ตกท่ีมี
ขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก สงู 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอนั
ตระการตา และจุดเดน่ของนํา้ตกหวงกวอ่ซู ่ คือเป็นนํา้ตกท่ี
สามารถชมวิวได้ทัง้จากทัง้ด้านหน้าและด้านหลงันํา้ตก เป็นอีก
ความงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ นํา้ตกหวง กวอ่ซู ่
ประกอบด้วย 3 อศัจรรย์ คือเป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย 

วิวสวยมหศัจรรย์ชมได้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ฟองของนํา้ใส
กระจายดจุดงัสาํล ียามกลางวนัจะเกิดสรุ้ีง และสายหมอกบางๆ 
ในยามเย็น นํา้ตกมีหลายชัน้จะเป็นนํา้ตกซ้อนนํา้ตก ถํา้สุย่เหลยีน ถํา้ท่ีอยูด้่านหลงัของนํา้ตก และมี
นํา้ตกลกูอยูด้่านในถํา้อีกที ซึง่ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว 
 

 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอซิ่งย่ี兴义  ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง 30นาที ) ตัง้อยู่ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของ
มณฑลกุ้ ยโจว ประชากรของซิงยี่ ส่วนใหญ่เป็นเผ่า  ฮัน ,
แม้ว  , ยี่ , ฮุย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักซิงย่ี兴义施达凤凰酒店  Shida Fenghuang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

พักซิงย่ี兴义国龙雅阁酒店   Argyle Grand Hotel Xingyi หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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วันที่ส่ี          (4)  ภเูขาหมื่นยอด – ทะเลสาบว่านเฟิงห ู

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านชมความงามของภูเขาหม่ืนยอด หรือ ว่านฟงหลิน万峰林เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร 
และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม   รูปกรวย  รูปพีรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลบัซบัซ้อนแนน่ขนดัไปสดุสายตา ยอดเขาเรียงรายนบัพนันบัหม่ืนยอด ท่ามกลางไร่นา แม่นํา้ และ
หมู่บ้านผสมผสานกัน ชมความงามและความมหศัจรรย์ของภูเขาปีระมิดและขุนเขานบัหม่ืนยอดท่ี
ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อยา่งลงตวั เพื่อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ท่านได้เก็บภาพอัน
สวยงาม  
 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านสู่ ทะเลสาบเขาหมื่นยอด 万峰湖  

(ว่านเฟิงหู) อ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิง
หลิน สร้างมาเพื่อเก็บกักนํา้นํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
และทําชลประทานเพื่อการเพาะปลกู มีเนือ้ท่ีในการเก็บ
กักนํา้ 176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 
126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตัว เป็นทะเลสาบ
จากกําลงัมนษุย์ท่ีสร้างขึน้บนท่ีราบสงูท่ีลือช่ือแห่งหนึ่ง
ของจีน สามารถลอ่งเรือชมทะเลสาบและสองฝ่ัง รวมทัง้เทือกเขาวา่นเฟิงหลิน ซึ่งมีบรรยากาศคล้าย
กบัลอ่งในแม่นํา้แยงซี ต่ืนตากบัความมโหฬารของขนุเขาสองฝ่ังแม่นํา้ 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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พักซิงย่ี兴义施达凤凰酒店  Shida Fenghuang Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
พักซิงย่ี兴义国龙雅阁酒店   Argyle Grand Hotel Xingyi หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 

วันที่ห้า          (5)  หุบเหวน า้ตกหม่าหลิงเหอ (รวมหม่าหลิงเหอ) – สือหลิน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางไปยงัสะพานเป่ยผานเจียง (ห่างจากเมืองซิ่ง
ยี่ ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลฟิต์เพื่อขึน้ไปชม หุบเหว
น า้ตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ马岭河大峡谷ซึ่งเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวระดบัโลกของจีน แม่นํา้หม่าหลิงเหอ ใช้เวลาล้านๆ 
ปีกัดเซาะส่วนหนึ่งของภูเขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหุบเหว
ข น า ด ม โ ห ฬ า ร ท่ี มี ค ว า ม ลึ ก อ ยู่ ร ะ ดั บ ร า ว  200-
400 เมตร ตลอดความยาวของหบุเหวนีมี้สาย นํา้ตกลง 
มาจากหน้าผาทัง้สองข้างหน้านํา้หลากสายนํา้จะแสน
ตระการตาหน้านํา้น้อยมีนํา้ตกเล็กๆ ไหลสูหุ่บเหวนีเ้รียงร้อย
เหมือนสร้อยไขมุ่กเส้นเล็กๆ ท่ีเพิ่งเปิดให้โลกภายนอกสมัผสั
เม่ือไม่นานมานี ้ชมหบุเหวระดบัมโหฬาร มีนํา้ตกนบัร้อยๆ สาย จนได้รับสมญาว่า “หุบเหวร้อยสาย
หม่าหลงิเหอ” 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอป่าหิน 石林 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พักอ าเภอป่าหิน  石林铂晟酒店 Sloane Place Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4ดาว 

พักอ าเภอป่าหิน  石林银瑞林酒店  Yinruilin International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 5ดาว 
 

วันที่หก        (5)    ป่าหิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน 
 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น.   บินลดัฟา้กลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 
 

เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น พัก 4 ดาว 

 

 

29,900 บาท 
 

3,800 บาท 

 

เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น พัก 5 ดาว 
 

 

32,800 บาท 
 

5,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 

คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 180 หยวนจีน/ทา่น 
คา่นํา้หนกัเกิน  20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

นัน้ๆ 
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หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
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