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ตระการตาภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ หนึง่ เดียวแห่งคุนหมิง
ชมทัศนียภาพงดงาม ณ ตงชวน แผ่นดินสีแดง
ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล
อุทยานน้าตกคุนหมิง
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้
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กำหนดกำรเดิ นทำง
มีนำคม 2563
วันแรก กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
23.50 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์ SHANDONG
AIRLINES (SC) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
** SHANDONG AIRLINES เป็ นสายการบินในเครือ AIR CHINA , AIR CRAFT BOING 737 **
วันที่สอง คุนหมิ ง – อุทยำนน้ำตกคุนหมิ ง – ทังเตี้ยน – เก็บผลไม้ – ตงชวน – ชมผืนดิ นสีแดงตงชวน
03.05 น ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ SC 8886
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL
AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นาท่านไปยังภัตตาคาร
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)…..นาท่านชม อุทยำนน้ำตก
คุนหมิ ง อุทยานฯ มีจุดเด่นตรงน้ าตกขนาดใหญ่ทส่ี ร้างขึน้ และเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการผันน้ าจากแม่น้ าห
นิวหลานสู่ทะเลสาบเตียนฉือ ทีม่ คี วามกว้าง 400 เมตร และความสูง 12.5 เมตร …นาท่านเดินทางสู่ ทัง
เตี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย
นาท่านชม สวนผลไม้ ของเกษตรกร ที่ปลูกไว้ ซึ่งแตกต่างไปตาม
ฤดูกาล (ในช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ.เป็ นช่วงเพาะปลูกสตรอเบอร์ร่ี ให้
ท่านได้ชมิ ผลสดๆจากสวน หรือซื้อเป็ นของฝากสาหรับญาติมติ ร....
จากนัน้ นาท่านไปยัง ตงชวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
คุ น หมิง (ใช้เ วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัวโมง)
่
ด้ว ยที่ต งั ้ อยู่ใ นระดับ ความสูง 1,800-2,600 เมตร จาก
ระดับน้าทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กทีม่ อี ยู่มาก
ทาให้ดินแถบตงชวนเป็ นสีแ ดงอมน้ าตาล จึงเป็ นที่มาของ ตงชวนแผ่ นดินสีแดง (DONGCHUAN RED
LAND ) เกษตรกรเพาะปลูกพืชแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ทาให้สสี นั ของผืนนาสวยงามแตกต่างกันไป
ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้ เป็ นทีร่ จู้ กั กันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าทีพ่ กั FENGYI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สำม ทังเตี้ยน – ภูเขำหิ มะเจี้ยวจื่อ – คุนหมิ ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนภูเขำหิ มะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะเพียง
แห่งเดียวของคุนหมิง ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ แต่ในช่วงฤดูหนาว (ธ.ค.-มี.ค.) ยอดเขาถูกปก
คลุมด้วยหิมะสีขาวนวล, พรรณไม้นานาชนิด ถูกปกคลุมด้วยน้ าแข็ง, น้ าตกกลายสภาพเป็ นหน้าผาน้ าแข็ง

CHN KMG01(SC)MAR

กลางวัน
บ่าย
ค่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

3

แต่ในฤดูร้อ นและใบไม้เปลี่ยนสี ทัวทั
่ ง้ บริเวณจะเป็ นทุ่งดอกไม้
สวยงามทัง้ อาซาเลีย และกุหลาบพันปี ทผ่ี ลิดอกเบ่งบานอวดสีสนั
สวยงาม.....นาท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้ าขึน้ ไปด้านบน และเดิน
ต่อไปบนทางเดินทีจ่ ดั ไว้ เพื่อชมทัศนียภาพบนยอดเขา ณ จุดชม
วิวทีร่ ะดับความสูง 4,223 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ปกคลุมด้วย
หิม ะ (*** ทัศ นี ย ภาพบนยอดเขาสวยงามแตกต่ า งกัน ไปตาม
ฤดูกาลและขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ***)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเดินทางกลับคุนหมิง (พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าทีพ่ กั LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วัดหยวนทง – เมืองกวนตู้ – สนำมบิ นคุนหมิ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)..นาทุกท่านเยีย่ มชมและเลือกซือ้ ผ้ำไหม
จีน ซึง่ นิยมนามาผลิตเป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน อาทิเช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน
ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก...นาท่านนมัสการสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ณ วัดหยวนทง
ไหว้ รู ป เจ้ า แม่ ก วนอิ ม 24 พระหัต ถ์ และพระพุ ท ธชิน ราชจ าลองที่อ ดี ต
นายกรัฐ มนตรี ฯพณฯ เกรีย งศั ก ดิ ์ ชมะนั น ท์ ได้ ม อบให้ เ ป็ นการเชื่อ ม
สัมพันธไมตรีพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน วัดหยวนทงแห่งนี้สร้างในสมัย
ราชวงศ์ถ ัง เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ ประจาเมืองคุนหมิง เป็ นวัดที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดและมี
ประวัตยิ าวนานกว่า 1,200 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านแวะ ร้ำนจำหน่ ำยยำสมุนไพรจี น ซึ่งบารุงและรักษาอาการ
ของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้า เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อม
รับคาแนะนาจากแพทย์จนี เรื่องยาสมุนไพร สาหรับบารุงสุขภาพของ
ทุกท่าน... นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีไ่ ด้รบั การฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสือ้ ผ้า อาหารพืน้ เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ี ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพื่อ
เป็ นการอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้าง
เป็ นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ตงั ้ ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้
สะท้อนให้เห็นชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงทีม่ หี ลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ว่ มกันได้อย่างกลมกลืน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9) ....หลังอาหารนาท่านไปยังสนามบิน
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คุนหมิ ง – สุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมโิ ดยเทีย่ วบินที่ SC885
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
************************************************

รำยกำรทัวร์นี้มีกำรเข้ำชมร้ำนสิ นค้ำพืน้ เมืองต่ำงๆ 2 ร้ำนคือ ร้ำนนวดฝ่ ำเท้ำ และร้ำนผ้ำไหม ซึ่งระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
ด้วย และมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกร้ำนจำเป็ นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม โดยใช้
เวลำแต่ละร้ำนประมำณ 45 นำที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
U

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มีนำคม

มีนำคม 2563
ผูใ้ หญ่

10,999

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
มีเตียงเสริ ม
10,999

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 พัก
ปี พักกับผูใ้ หญ่
เดี่ยว
2ท่ำนไม่มีเตียงเสริ ม เพิ่ ม
10,999
1,500

*** ราคาไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาทและทิป 900 บาท/คน/ทริป ***
อัตรำนี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับมาตรฐาน ดาว 2 คืน
3.
ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่ำภำษี สนำมบิ นไทย , ภำษี สนำมบิ นจีน, ค่ำธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
7.
ค่ำประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทำงวงเงิ น 1 ล้ำนบำท *** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั
ประกันภัย ***
อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด
2.
ค่าน้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่ำวีซ่ำกรุป๊ 1,000 บำท (ใช้สำเนำหน้ ำพำสปอร์ตผูเ้ ดิ นทำงเท่ำนัน้ )
***กรณี ที่เคยเดิ นทำงไปใน 22 ประเทศนี้ ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุป๊ ของประเทศจีนได้*** อิสราเอล,
อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน, ทาจิกสิ ขาน, เติรก์ เมนิสถาน, อิหร่าน, อิรกั , ตุรกี, อียปิ ต์ ซาอุดอิ าระเบีย,
ซีเรีย, เลบานอน, จอร์แดน, อินเดีย, ศรีลงั กา, ลิเบีย, ซูดาน, แอลจีเรีย, ไนจีเรี, คาซัคสถาน และ รัฐปาเลสไตน์**
U

CHN KMG01(SC)MAR

5

กรณี ประเทศจีนยกเลิ กวีซ่ำกรุป๊ ต้องขอวีซ่ำเดี่ยวจำกสถำนทูตจีนในประเทศไทยทุกท่ำนต้องชำระค่ำวีซ่ำ
1,650 บำท สำหรับพำสปอร์ตไทย และใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำ 4 วันทำกำร
7.
ค่ำทิ ปไกด์ท้องถิ่ น, คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ 900 บำท(เก็บจำกลูกค้ำต่อคนตลอดทริ ป)
เอกสำรใช้ยื่นวีซ่ำกรุป๊
1.
สาเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรกทีม่ รี ปู ของเจ้าของ) มีอายุคงเหลือนับจนถึงวันเดินทางไปและกลับ ต้องไม่ต่ากว่า
6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร รูปสี พืน้ หลังสีขาว และถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน
โดยสแกนรูปถ่าย คู่กบั หนังสือเดินทาง เป็ นไฟล์รปู ภาพ หรือ PDF ส่งให้เจ้าหน้าที่ *** รูปทีถ่ ่ายจาก
โทรศัพท์มอื ถือ ไม่สามารถใช้ได้ ***
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณำวำงเงิ นมัดจำท่ำนละ 5,000 บำท (ช่วงเทศกำล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
6.

กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน)
รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
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4.
5.

6.
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ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่ าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ใน ต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุ หรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษทั
ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั
การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง
ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

