
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อทุยานผู่เจอ่เฮย ชมสถานท่ีถ่ายท าซรีีย่ด์งั “สามชาติสามภพป่าทอ้สบิหลี”่ ล่อง

ทะเลสาบผู่เจอ่เฮย ชมทะเลสาบเทวดา , ทะเลสาบคนรกั , ทะเลสาบด า 
 อลงัการความงามของหินงอกหินยอ้ย ถ า้เจา้แม่กวนอมิ , ถ า้คบเพลงิ  
 วดัหยวนทง วดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี 

ก าหนดการเดนิทาง     เดอืนกนัยายน – ธันวาคม  2562    ( 4 วนั 3 คนื ) 
วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง  
18.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอสี

เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้ง
ฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

20.55 น. เดนิทางสู่เมอืง คุนหมงิ โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 



00.30 น. เดินทางถึง  สนามบินคุนหมงิ เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถกูขนานนามวา่ "นคร
แห่งฤดูใบไมผ้ลิ" มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหินอนัโด่งดงั  หลงั
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่คุนหมงิ HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
 

วนัทีส่อง  คุนหมิง – ผู่เจ่อเฮย – ล่องเรือทะเลสาบผู่เจ่อเฮย – ทะเลสาบเทวดา – ทะเลสาบด า – ทะเลสาบคนรัก  
เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองเหวินซาน อาํเภอชิวเป่ย ทางตะวนัออกเฉียง

ใตข้องมณฑลยนูนาน สถานท่ีตั้งของ อุทยานผู่เจ่อเฮย  ซ่ึงมีภูเขากวา่ 300 ลกูและมีถํ้าอยูม่ากมาย นอกจากน้ียงัมี
ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงกวา่ 54 แห่งเช่ือมต่อกนั เป็นเมืองท่ีปกคลุมดว้ยแม่นํ้าและทะเลสาบคดเค้ียว มีภูเขากวา้งใหญ่ ดุจ
ดัง่กุย้หลินแห่งยนูนาน ณ ท่ีแห่งน้ียงัข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองอู่ขา้วอู่นํ้า เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณ์และทิวทศันง์ดงาม  

เที่ยง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเทวดา ทะเลสาบด า ทะเลสาบคน
รัก ซ่ึงแต่ละแห่งจะมีเอกลกัษณ์และความสวยงามท่ีต่างกนัไป ท่านจะไดส้มัผสัวิวทิวทศันข์องขนุเขาและสายนํ้าท่ีคด
เค้ียว ทิวทศันแ์ตกต่างกนัไปในแต่ละจุด ชมวิถีชีวิตชาวทอ้งถ่ิน สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีถ่ายทาํซีร่ียด์งัของจีน  (三生三

世十里桃花)  “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM” หรือ “สามชาติสามภพป่าทอ้สิบหล่ี” ซ่ึงเป็นซีร่ียท่ี์ไดรั้บความ
นิยมทั้งเมืองจีนและเมืองไทยอีกดว้ย   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัที่เมอืงเหวนิซาน JIN KANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  ถ า้เจ้าแม่กวนอมิ – ถ า้คบเพลงิ – คุนหมิง – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน  
เช้า    บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ถ า้เจ้าแม่กวนอมิ  ท่านจะไดพ้บกบัภาพวาดจิต

กรรมฝาผนงัเก่ียวกบัองคเ์จา้แม่กวนอิมมากกวา่ 2,000 องค ์จากนั้นนาํท่านชม ถ า้คบเพลงิ เป็นถํ้าท่ีชาวเผา่หยี ใชส้าํหรับ
การระลึกถึงความรัก ความซ่ือสตัย ์ในวนัท่ี 24 มิถุนายน ของทุกปีชาวหยีจะใชก่ิ้งไมใ้นการจุดไฟเป็นคบเพลิง และ
ร่วมกนัร้องเพลง ตน้ระบาํกนั ณ ท่ีแห่งน้ี จึงเรียกถํ้าแห่งน้ีวา่ ถ ํ้าคบเพลิง ภายในถํ้ายงัมีหินงอกหินยอ้ย รูปร่างประหลาด
ตาและสวยงามตามธรรมชาติ  

เที่ยง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองคุนหมิง ดว้ยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย ์ 
 ท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจนีพร้อมนวดเท้า ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการ

นวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย   จากนั้นนาํท่านชม  ร้านผ้าไหม  ของจีน ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิต
เป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพ่ือมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึง
เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดนิ  ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก
ต่างๆของมณฑลยนูนาน หรือจะเลือกชิมอาหารพ้ืนเมืองต่างๆไดต้ามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัท่ีพกั 

พกัที่คุนหมงิ ECHAEM HOTEL , GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  วดัหยวนทง – สวนน า้ตกคุนหมิง – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านสู่ ร้านหยก ท่ีมีผีซ่ิว สตัวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใคร

มีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ   จากนั้นนาํท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายรุ่วม 1,200 ปี วดั
หยวนทงถกูสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวดั
จะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่า
ขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมากราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถกู
สร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถกูทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง 



ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจาํลองท่ีท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นั
เชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพ่ือเช่ือมสมัพนัธ์ไมตรีระหวา่งไทย – จีน นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถกู
อญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย     

เที่ยง         บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชม สวนน า้ตก “Kunming Waterfall Park” สวนสาธารณะ    
ใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งน้ีเปิดใหใ้ชบ้ริการเม่ือปีท่ีแลว้ ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่และเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือน่ึงคือ Niulan River Waterfall Park เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีใชเ้วลาสร้างกวา่ 3 ปีดว้ยกนั ภายในประกอบไปดว้ยนํ้าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ท่ีสร้าง
ข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์ไฮไลทข์องสวนอยา่งนํ้าตกใหญ่ยกัษน์ั้น กวา้งกวา่ 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็น
นํ้าตกฝีมือมนุษยท่ี์ยาวเป็นอนัดบัของเอเชียเลยกว็า่ได ้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.25 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ  

*** ออกเดินทางขั้นต ่า  15 ท่าน หากเดินทางต ่ากว่าก าหนด มีความจ าเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม  *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มรีาคาเด็ก *** 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

10-13 , 13-16 , 20-23 ก.ย. 62 
18-21, 25-28 ต.ค. // 22-25 พ.ย. 62 

10,999.- 
3,500.- 

30 ต.ค.-2 พ.ย. // 8-11, 15-19 พ.ย. 62 
29 พ.ย.-2 ธ.ค.  // 21-24 ธ.ค. 62 

11,999.- 

7-10 , 14-17 ธ.ค. 62 12,999.- 4,500.- 
 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี ร้านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้าไหมหรือยางพารา-สาหร่ายเกลยีวทอง  
เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มกีาร
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น  ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระ
เงนิเพิม่ 1,500 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์    

*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักที่เกนิเอง *** 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน แบบกรุ๊ป 1,650 บาท หรือวซ่ีาแบบเดี่ยว กรณมีเีหตุให้ยืน่วซ่ีากรุ๊ปทีเ่มอืงจีนไม่ได้       
ท่านละ 2,000 บาท) 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  

@  เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจนี @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรณีท่ีท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์

เพ่ือความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณีที่ท่านมวีซ่ีาจนียืน่จากเมอืงไทยแล้ว หักคืนค่าวซ่ีาได้  1,000 บาท / ท่าน  

เงือ่นไขการสารองที่น่ัง 
- การจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

การยกเลกิ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ 
การันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั   เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ  
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดนิทางตามรายการที่ก าหนด อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการเดินทาง  
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ท่ีทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือ
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ  



 
 


