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ก าหนดเดนิทาง : 17-22 มีนาคม 2562 
 
 
xx.xx  เวลานดัหมายแจ้งให้ทราบในใบเตรียมตวั (สง่ให้ก่อนวนัเดนิทางประมาณ 7 วนั) 
10.55น. เดนิทางลดัฟ้าสูน่ครคนุหมิง โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG612 

14.05น. ถึงสนามบนิ นครคนุหมิง 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปเท่ียวชม พร้อมอิสระ

เดนิเลน่ช็อปปิง้ เมืองโบราณกวนตู้ 
เมืองโบราณกวนตู้  เป็นแหล่งทอ่งเท่ียว ซ็
อปปิง้ เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนม และ
ลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคนุหมิงทกุ
เพศทกุวยัจะมาเดนิเลน่ พกัผอ่นหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึน้มาเพื่อเป็นการอนรัุกษ์
สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์
แบบทเิบต และด้านหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้ของวดัลามะ หรือวดัทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้
เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคนุหมิงท่ีมีหลากหลายชาตพินัธ์ แตอ่ยูร่่วมกนัได้อย่างสนัติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็นเมนพูิเศษ “ขนมจีนข้ามสะพาน” ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเช็คอินเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม 4* พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางไปยงัสถานีรถไฟ 
**หมายเหตุ : การขึน้รถไฟความเร็วสูงห้ามมิให้มีของมีคมใส่ในกระเป๋าเดินทาง-กระเป๋าเป้ เด็ดขาด เช่น  

กรรไกรตัดเล็บ / ไม้แคะหู / กรรไกรตัดกระดาษ / ท่ีโกนหนวด / มีดพับ / เข็มกลัด 
 กรุณาอย่าพกตดิไปกับทริปนี ้เน่ืองจากต้องน ากระเป๋าขึน้ภายในรถไฟขณะเดินทาง เจ้าหน้าที่จะ

สแกนกระเป๋าเม่ือพบจะยืดไว้ทัง้หมด 
 

วันแรก     กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้                    (-/-/D) 

วันท่ีสอง     คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-ถ า้ใต้ดนิจือจิน-เมืองเฉียนซี   (B/L/D) 
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09.25 น. เดนิทางไปยงัเมืองกุ้ยโจวโดยรถไฟความเร็วสงู ขบวน G2114  *ทานของว่างบนรถไฟ 
13.00 น. เดนิทางถึงกุ้ยโจว รถรับนําท่านรับประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคาร 

กุ้ยโจวเป็นมณฑลหนึง่ในกลุ่มสามเหล่ียมเศรษฐกิจฟ่านจซูานเจ่ียวหรือแมนํ่า้จเูจียง สามารถผลิตยาสบูได้
มากเป็นอนัดบั 2 รองจากมณฑลยนูนาน และยงัมีช่ือเสียงในการผลิตเหล้า “เหมาไถ” ซึง่มีช่ือทัง้ในและ
ตา่งประเทศ อีกทัง้มีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ คือ นํา้ตกหวงกว่อ
ซู ่(Huangguoshu) ซึง่เป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในจีน นอกจากนีกุ้้ยโจวยงัได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ไฟฟ้าพลงังานนํา้
ของประเทศ เน่ืองจากมีแม่นํา้อูเ่จียงไหลผา่นทัว่ทัง้มณฑล ทัง้ยงัได้รับการขนานนามวา่ เป็นทะเลถ่านหิน
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน เน่ืองจากมีปริมาณถ่านหินมากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ มณฑลกุ้ยโจวยงัมี
ทรัพยากรสินแร่มากกวา่ 110 ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลมูิเนียม พลวงทองคํา ถ่านหิน แมงกานีส และ
ฟอสฟอรัส ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตออกไซด์ของโลหะท่ีหายาก คือ แกลเลียม และหินผลึกใส รวมทัง้เป็นแหลง่
เหมืองทองอีกด้วย  แม้ว่าสภาพภมูิประเทศของมณฑลกุ้ยโจวจะไมเ่อือ้ตอ่การทําการเกษตร แตภ่าค
เกษตรกรรมของกุ้ยโจวถือวา่มีศกัยภาพมาก เน่ืองจากมีการพฒันาระบบชลประทานและการทํา
เกษตรกรรมแบบขัน้บนัไดมาโดยตลอดโดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลิตใบยาสบูซึง่สามารถผลิตได้มาก
เป็นอนัดบั 2 ของจีนรองจากมณฑลยนูนาน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญั ได้แก่ ธญัพืช เมล็ดพืชให้
นํา้มนั ใบยาสบู อ้อย ชา และผลไม้ เป็นต้น 

จากนัน้ เดนิทางไปชมถ า้ใต้ดนิจือจิน (Zhijin cave) เป็นถํา้แห้งขนาด
ใหญ่ท่ีมีหินงอกหินย้อยมากมาย ประดบัประดาตกแตง่ด้วยแสง
สีตา่งๆสวยงาม  หินงอกหินย้อยบางก้อนมีรูปร่างแปลกตาบ้าง
เหมือนกบั เจดีย์, กลอง, และดอกไม้ ดแูล้วแปลกตาและงดงาม
ในเวลาเดียวกนั ถํา้จือจินได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในถํา้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของโลก
อีกด้วย 

จากนัน้  เดนิทางตอ่ไปยงัเมืองเฉียนซี รับประทานอาหารค่ํา พกัผอ่น 3-4 ดาว 
 

  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดนิทางไปยงัอุทยานกุหลาบพันปี  
  (เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ถึงอทุยานแล้วนําทา่นนัง่รถอทุยานเข้าชมความงามของกหุลาบพนัปี 

ลกัษณะกหุลาบพนัปีเป็นไม้พุม่ มีช่ือภาษาองักฤษว่า Rhododendron กระจายพนัธุ์ในแถบทวีปเอเชีย, 
อเมริกาเหนือ, ยโุรป และออสเตรเลีย โดยเฉพาะในทวีปเอเชียจะพบตามภเูขาสงูตามแถบแนวเทือกเขา
หิมาลยัท่ีอยูจ่ากระดบันํา้ทะเลนบัพนัเมตร โดยพบได้จนถึงจีนตอนใต้ และเกาหลี จนถึงญ่ีปุ่ น (อทุยานสงู
ประมาณ 1200 เมตรจากนํา้ทะเล) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิกภายในอทุยานฯ    
 
 

วันที่สาม     เมืองเฉียนซี-อุทยานกุหลาบพันปี-เมืองซิงเจิง้                    (B/L/D) 
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บา่ย นําทา่นเท่ียวชมอทุยานตอ่ในจดุตา่งๆ อยา่งเพลิดเพลิน ให้ทา่นได้เห็นทุ้งเนินเขาสงูท่ีเป็นสีชมพลู้วนๆ สี
ขาวล้วนๆ จนกระทัง่เนินเขาท่ีมีความหลากหลายของสีสนั ท่ีจะทําให้ท่านต่ืนตะลงึไมรู้่ลืม 

 
 
 
 
 
15.00 น. เดนิทางออกจากอทุยานกหุลาบพนัปีเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองซิงเจิง้ 
เย็น ถึงเมืองเซิงเจิง้เข้าสูท่ี่พกั รับประทานอาหารค่ํา พกัผอ่น 4* 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  จากนัน้เดนิทางไปยงัอุทยานซากุระหม่ืนไร่ ท่ีตัง้อยู่ริมทะลสาบหงเฟ่ิงบนเนินเขา

สงูท่ีปลกูซากรุะกว้างใหญ่ไพศาล มีถนนตดัผา่นใจกลางลานซากรุะทํา
ให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเข้าชมได้อย่างสะดวกสบาย อีกทัง้วิว
ริมสองข้างทางท่ีมีทัง้ซากรุะสีชมพอูอ่นและสีโทนขาว สามารถหยดุ
ถ่ายรูปมมุตา่งๆได้มากมาย ในชว่งท่ีดอกซากรุะผลิบานนีจ้ะเป็นชว่งท่ี
อากาศเย็นสบายไมร้่อนและไมห่นาวจนเกินไป อทุยานซากรุะแหง่นีมี้
ความกว้างใหญ่ถึง 2.5กิโลเมตร นอกจากซากรุะแล้วยงัมีการปลกูเม
เปิล้แดง, แมกโนเลีย มีดอกเชอร่ีกว้างใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร์ และมีดอก
พีชมากกวา่ 3,000 เอเคอร์ และดอกไม้พรรณอ่ืนๆอีกมากมาย ให้อิสระทา่นเท่ียวชมและถ่ายรูปอย่างจใุจ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (แบบกล่อง) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัหมู่บ้านเทียนหลงถุนเป่า ค่ายทหารสมัยราชวงศ์หมิง เป็นหมูบ้่านโบราณย้อน

ยคุไปประมาณ 600 ปี บ้านเรือนตา่งๆปลกูสร้างด้วยหินก้อนใหญ่นํามาเรียงรายทบัซ้อนกนัเป็นโครงสร้างท่ี
แข็งแรง ผู้คนอาศยัอยูย่า่งเรียบง่ายและยงัคงอนรัุกษ์รูปแบบ
การใช้ชีวิตอนัทรงเสนห์่ถึงแม้เวลาจะลว่งเลยมาแล้วกวา่ 600 
ปี หมูบ้่านแหง่นีถ้กูโอบล้อมด้วยกําแพงใหญ่ท่ีเคยใช้เป็นคา่ย
ทหารในยคุราชวงศ์หมิงมาก่อน นําทา่นผา่นเข้าสูกํ่าแพงเมือง
โบราณเปล่ียนบรรยากาศย้อนยคุให้ได้ถ่ายรูปกบัเมืองเก่าอนัมี
มนต์เสนห์่อยา่งสนกุสนาน   จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
ตอ่ไปยงัอําเภอเหยียนเจ่ียว 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา เข้าสูท่ี่พกั พกัผอ่น 4* 

 

 

วันท่ีส่ี     ซิงเจิง้-สวนซากุระหม่ืนไร่-หมู่บ้านค่ายทหารราชวงศ์หมิง-เมืองเหยียนเจ่ียว      (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า  จากนัน้เดนิทางไปหมูบ้่านโซก่า เป็นหมู่บ้านม้งเผ่าเขายาว ท่ีช่ือวา่เผา่เขายาวนัน้

เน่ืองจากผู้หญิงในหมู่บ้านจะนําไม้แหลมมาเสริมท่ีผมแล้วทําเป็น

หมวกผ้าพนัจนกลายเป็นเขาทัง้สองข้าง ดแูปลกตากวา่ม้งเผา่อ่ืนๆ 

ชาวม้งหมูบ้่านนีจ้ะยงัคงรักษาวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ ซึง่ทางหมูบ้่าน

ได้พฒันาให้กลายมาเป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวิต คือผู้คนยงัคงรักษา

วฒันธรรมและใช้ชีวิตแบบดัง้เดมิ โดยเปิดให้นกัทอ่งเท่ียวได้เข้าชม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดนิทางไปยงัเมืองฉีจิง้ เข้าสู่ท่ีพกั รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น 3* 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัจากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิคณุหมิง 

  **รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน** 

15.20    เหินฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิ TG613 

16.30  ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 
อัตราค่าบริการ (บาท) กรุ๊ป 16 ท่านขึน้ไป  

ก าหนดเดนิทาง พัก 2 ท่านต่อห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

17-22 มีนาคม 2562 45,900.- 5,000.- 
  

อัตรานีร้วม 

- คา่เคร่ืองบินระหวา่งประเทศและภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ-คนุหมิง-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

- คา่เข้าชมสถานท่ีตามที่ระบใุนโปรแกรม   

- คา่พาหนะรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ

- คา่ที่พกัตามที่ระบใุนโปรแกรม (สองทา่นตอ่ห้อง) 
- อาหารมือ้หลกัตลอดการเดินทางตามที่ระบใุนโปรแกรม 

- คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่เดินทางเข้าประเทศจีน 4 วนัทําการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท และคา่ประกนัอบุตัิเหตใุนจีน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อจํากดัที่มกีารตกลงไว้กบับริษัท
ประกนัชีวติ  

- นํา้ดื่มตลอดการเดินทาง 1 ขวด/ทา่น/วนั (ไมร่วมนํา้ดืม่ในห้องพกั) 
- มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย   

 
 

วันที่ห้า    หมู่บ้านม้งเขายาว-เมืองฉีจิง้                   (B/L/D)   
    

วันที่หก    เมืองฉีจิง้-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ                 (B/L/-)   
    



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

- คา่กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 30 กก./ทา่น สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 

- คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 

- คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดืม่, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด 

- คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

- คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ จ านวน 160 หยวน (ตลอดทริป) 
- ทิปหวัหน้าทัวร์ (ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับความพึงพอใจของท่าน) 

 

การจองที่ น่ังและการช าระเงนิ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินคา่มดัจําเป็นจํานวนเงิน 20,000.- บาท ตอ่ผู้ โดยสารหนึง่ทา่น สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด  พร้อมกบัแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษ หรือสง่สาํเนาพาสปอร์ตมาทางแฟ็กซ์หรือ
อีเมล 
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงนิจากต่างจังหวดั อตัราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

 
การยกเลกิ 
1. สาํหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการ   
    เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด **ยกเว้นคา่ตัว๋เคร่ืองบินที่ได้ชําระและเรียกคืนไมไ่ด้+คา่ตัว๋รถไฟท่ีไมส่ามารถคืนเงินได้ 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 75% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1-6 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมกีารการันตีคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่ีการคืน
เงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือ    การควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํร้าย    การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัเิหตุ
ตา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ี  ทา่นได้ชําระไว้แล้ว 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผิดกฎหมาย หรือ    เอกสาร เดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรง    แรมที่พกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์
ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ 
หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก    ทางสายการบิน จะ
ไมม่ีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้ โดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  


