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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน กนัยำยน 2559       วนัท่ี 15-18/22-25

เดือน ตุลาคม 2559         วนัท่ี 13-16/20-23/27-30 

เดือนพฤศจิกำยน 2559   วนัท่ี 03-06/10-13/17-20/24-27 

เดือนธนัวำคม 2559        วนัท่ี 01-04/08-11/15-18/22-25 

วนัแรกของกำรเดินทำง    กรงุเทพฯ – คนุหมิง - เขำซีซำน 

06.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 แถว C  สายการบินไทย (บริเวณประตทูางเขา้

หมายเลข 3) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯจะคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแกท่่าน  

09.30 น. ออกเดินทำงส ู ่คนุหมิง โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 612 

14.05 น. เดินทางถึงเมืองคนุหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน น าท่านผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เขำซี

ซำน ซ่ึงมีรปูร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกนัว่าเขานางนอน ชม 

ประตมูงักร ท่ีเขาซีซาน ซ่ึงถือกันว่าเป็นประตแูห่งโชคลาภและความมัง่

คัง่ เป็นประตสูิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซ่ึงกล่าวไวว้่าใคร

ไดเ้ดินผ่านประตแูห่งนี้จะมีโชคลาภ พรอ้มชมทัศนียภาพอันงดงามของ 

ทะเลสำบเตียนฉือ ท่ีอ้ีเหอหยวนในกรงุปักกิ่งไดล้อกเลียนแบบไปสรา้งเป็นพระราชวังฤดรูอ้น และตั้งชื่อว่า

ทะเลสาบคนุหมิง ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึกในราคาถกูท่ีท่านสามารถตอ่รอง

ราคาไดต้ลอดทัง้สองฝัง่ทาง พรอ้มชมทิวทศันข์นุเขาตามธรรมชาติอันงดงามและนา่ประทบัใจ พรอ้มชมสสุานของ

นกัดนตรีเนีย่ะเอ่อท่ีเป็นผูเ้ขยีนเพลงชาตจิีน 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั โรงแรม ENJOYING HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
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 วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     คนุหมิง – ถ ้ำจ่ิวเซียง - รำ้นยำบวัหิมะ – ผำ้ไหม - อทุยำนป่ำหิน 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ท่ีหอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ ถ ้ำจ่ิวเซียง เป็นถ า้ท่ีมี ความ

สวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 ของสถานท่ีส าคัญทางธรรมชาติของมณฑล

ยนูนาน และถ ้านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและน า้กัดเซาะจนเกิด

เป็นโพรงถ า้ขนาดยาว 3 - 4 กิโลเมตร ผา่นหบุเหวท่ีสงูชนั ภายในมีถ า้ตา่งๆ 

มากมาย เป็นธรรมชาติท่ีงดงามและเป็นท่ีนา่ประทับใจอย่างยิ่งคือตอนกลาง

ของถ ้ามีล าน า้ทั้งสาย ตกลงมาจากหนา้ผาสงู โดยแยกเป็น 2 สาย ซ่ึงชาว

คนุหมิงเรียกว่า น า้ตกผัวเมีย เป็นน า้ตกท่ีใหญ่และตกอยู่กลางระหว่างถ ้า 

เป็นภาพที่สวยงามอยา่งมาก 

ใหท้่านไดแ้วะผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมนุไพรจีนและนวดผ่อนคลายท่ี 

ศนูยวิ์จยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเกี่ยวกบัการแพทยโ์บราณตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุัน การส่งเสริม

การใชส้มนุไพรจีนท่ีมมีานานนบัพนัปีพรอ้มรบัฟังการวินจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูขนมจีนขำ้มสะพำน 

บ่ำย น าท่านชม โรงงำนผลิตผำ้ไหม อันลือชื่อของจีน ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้น าท่านชม อทุยำน

ป่ำหิน  ซ่ึงเป็นอทุยานแห่งความงดงามพรอ้มกบัความมหัศจรรย ์ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดท่ีมีรปูทรง

แปลกตา  นบัไดว้า่เป็น “ป่าหินท่ีใหญ่ที่สดุของโลก” “พิพิธภณัฑแ์ห่งปฎิมากรรมตามธรรมชาติ” 

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั โรงแรม ASIMA HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     อทุยำนป่ำหิน – ต ำหนกัทอง - ชอ้ปป้ิงโบเ๊บค๊นุหมิง - คนุหมิง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม  

หลังอาหารน าท่านชม อทุยำนป่ำหิน ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิม

สถานท่ีแห่งนี้เคยเป็นมหาสมทุรกวา้งเว้ิงวา้งมาก่อน และกน้ทะเลลึกลว้นเป็น

ชัน้หินปูนทัง้สิ้น  แตจ่ากการผนัแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตกุ่อใหเ้กิดเป็น

อทุยานป่าหินขึ้น  ซ่ึงใชเ้วลายาวนานกว่า 270 ลา้นปี จึงไดเ้ป็นป่าหินใน 

ปัจจบุนัซ่ึงมีความสวยงามตามธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะแปลกประหลาด บนเนื้อ

ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนเูป็ดยา่งใบสน 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงชมควำมงำมของ ต ำหนกัทองส ำริดจ้ินเต้ียนหรือวงัไท่เหอ  เป็นโบราณสถานท่ีส าคัญ

ระดบัชาติ ซ่ึงสรา้งในสมยัราชวงศช์ิงระหว่างท่ี อู๋ซันกุย้ เจา้เมืองของมณฑลยนูานปกครองอยู่ เป็นต าหนกัท่ีใหญ่

ท่ีสดุท่ีหลอ่ดว้ยโลหะเพียงอยา่งเดียว 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชอ้ปป้ิง โบเ๊บค๊นุหมิง แหลง่รวมสินคา้มากมาย เชน่ เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ฯลฯ รวมไป

ถึงสินคา้ของพี่ระลึกพ้ืนเมอืงตา่งๆ 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมกำรแสดงของชนเผ่ำพ้ืนเมือง  

น ำท่ำนเดินทำงเขำ้ส ูท่ี่พกั โรงแรม Enjoying Hotel หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     คนุหมิง - วดัหยวนทง – กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 

จากนัน้น าท่านแวะชม รำ้นไข่มกุ ใหท้่านเลือกซ้ือครีมและเคร่ืองประดบัท่ีท า

จากไขม่กุน า้จืด จากนัน้แวะชมิชา ท่ีมคีณุภาพและมชีือ่เสียงของประเทศจีน 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง วดัหลวงเกา่แกคู่่บา้นคู่เมืองและใหญ่ท่ีสดุแห่ง

เมืองคนุหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แตล่ะวันจะมีผูม้าสกัการะ

หรือเท่ียวชมมากมาย ภายในศาลมี รปูเจา้แมก่วนอิม 24 พระหัตถ ์ใหท้่านได ้

นมสัการพระพทุธชินราชจ าลองซ่ึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์  ชมะนนัท ์ไดอ้ัญเชิญมาประดิษฐานไว ้ณ 

วดัแห่งนี ้อาทิเชน่ โบสถไ์ทย และพระพทุธรปูเป็นสญัลกัษณ ์เพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรีระหวา่ง ไทย-จีน 

เท่ียง รบัประทำน  อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย ไดเ้วลา น าทา่นสูส่นามบินคนุหมงิ 

15.20น. ออกเดินทำงจำกนครคนุหมิง โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 613  

18.10 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภำพ พรอ้มเก็บควำมประทบัใจไปนำนวนั 

************************************************************************************************************************************************* 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ  ท่ำนขึ้นไป 

หมายเหต ุ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์ท้อง ถ่ิน และคนขับรถ และ หัวหน้าทัวร ์

(โดยประมาณ 120 หยวน ต่อท่าน) 

อตัรำค่ำบริกำร 

คนุหมิง ป่ำหิน 

4 วนั 3 คืน BY TG 
กนัยำยน – ธนัวำคม ตลุำคม 

ผ ูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 17,900 19,500 

เด็ก พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

แบบ มีเตียง 
16,900 18,500 

เด็ก พกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

แบบ ไมมี่เตียง 
15,900 17,500 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 3,500 3,900 
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กำรขอวีซำ่   ***หนงัสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และ รปูถ่ำยสีขนำด 1.5 น้ิวหรอื 2 น้ิว จ ำนวน 2 รปู

      ***ส ำเนำทะเบียนบำ้นและส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้มท่ีอย ูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้

อตัรำน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เสน้ทางกรงุเทพฯ-คนุหมงิ-กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย ชัน้ประหยดั

 คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง)

 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุและ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการที่ระบุ

 คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามรายการที่ระบ ุและ คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี

 คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศจีน และ คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาท.

 คา่ภาษนี า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบินซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ

ณ วนัท่ี  01 พฤษภาคม 2559

อตัรำน้ีไมร่วม 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรมัตอ่ทา่น) และ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดืม่และคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ

 คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และ ส าหรบัราคานีบ้ริษทั ฯ จะไมร่วมคา่ภาษทีอ่งเท่ียวหากมกีารเก็บเพิ่ม

 คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี และคา่ภาษบีริการหัก ณ ท่ีจา่ย 3%

กำรช ำระเงิน 

ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่านส าหรบัการจองทวัรส์ว่นท่ีเหลือจะขอ

เก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ (ไมน่บัรวมวนัเสำร ์ อำทิตย ์ และวนัหยดุรำชกำร)  มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

 หากมกีารยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท างาน (ไมน่บัรวมวนัเสำร ์ อำทิตย ์ และ

วนัหยดุรำชกำร)  มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด

 ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้ เมือ่ผลวีซ่าผา่นแลว้มกีารยกเลิกการเดนิทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าท่ี 10,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑตู

เรียกเก็บ

หมำยเหต ุ

 บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตั ิ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบริษทัฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้

หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ

 หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะสิ้นสดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผดิชอบคา่บริการท่ีทา่นไดช้ าระ

ไวแ้ลว้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น

 บริษทัจะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทาง

ไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

 ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณด์งักลา่ว

 กรณีเกิดความนัน้ๆ

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษทัขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่

จะไมคื่นเงนิใหส้ าหรบัคา่บริการตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สิีทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นัน้


