
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ เทศกาลชมดอกซากุระท่ีหุบเขาซากุระและหยวนทงซนั ท่ีคุนหมิง 1 ปีมีคร ัง้เดยีว 
☺ วดัหยวนทง  วดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี  ท่ีประดษิฐานพระพทุธชนิราช 
☺ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 

ก าหนดการเดนิทาง      ตลอดเดอืนมีนาคม 2563    



วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง  

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 สายการบินคุนหมิง แอร์ไลน์ (KY) มี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง
เจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  

20.00 น. เดินทางสู่เมือง คุนหมิง โดยเทีย่วบินที ่KY 8370  
00.20+1 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงถูกขนานนามวา่ 

"นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ"  มีภูเขาลอ้มรอบตวัเมือง 3 ดา้น มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวดัวาอารามและป่าหิน
อนัโด่งดงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัทีคุ่นหมิง  HUI SHANG  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*  

วนัทีส่อง  คุนหมิง - หยเีหลยีง - หุบเขาซากุระ - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า - วดัหยวนทง - ร้านหยก 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อ าเภอหยีเ่หลยีง  ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอ 
หยเีหลียง อยูห่่างจากเมืองคุนหมิงราว 70 กิโลเมตร นาํท่านช่ืนชมความงามของ ดอกซากุระบานสะพร่ัง  ท่ี หุบ
เขาซากุระ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัเมืองคุนเมือง 

เทีย่ง     บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเดินทางโดยรถโคช้ กลบัสู่เมืองคุนหมิง นาํท่านชม  ศูนย์วจัิยทาง
การแพทย์แผนโบราณ ฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัแพทยโ์บราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใชส้มุนไพรจีนท่ีมี
มานานนบัพนัปี พร้อมรับฟังการวนิิจฉยัโรค โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ    นาํท่านสู่ วดัหยวนทง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีอายุ
ร่วม 1,200 ปี วดัหยวนทงถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงั วดัหยวนทงตั้งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวดัอยูท่ี่
อาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณตีนเขา ซ่ึงแตกต่างไปจากวดัทัว่ไปของจีนท่ีมกัสร้างไวใ้นท่ีสูง เช่น บน
ยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกนัวา่แต่เดิมวดัหยวนทงเป็นเพียงศาลเจา้แม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผูค้นมา
กราบไหวม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ศาลเจา้จึงถูกสร้างเป็นวดัในเวลาต่อมา วดัหยวนทงเคยถูกทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง 
และไดรั้บการซ่อมแซมในสมยัราชวงศชิ์ง ภายในวดัหยวนทงยงัมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชิน
ราชจาํลองท่ีท่านนายกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์ไดอ้นัเชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ไมตรีระหวา่ง
ไทย – จีน นบัเป็นพระพุทธรูปองคแ์รกของไทยท่ีถูกอญัเชิญมาประดิษฐานไวท่ี้วดัในเมืองจีนดว้ย  จากนั้นแวะ
ชม หยกจีน ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ กาํไรหยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตว์
มงคลท่ีมีช่ือเสียง   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีคุ่นหมิง  LONG WAY  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*  

OPTION: โชวน์กยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อไดท่ี้หวัหนา้ทวัร์)  การแสดงโชว ์แสง สี เสียง ตระการ
ตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยูแ่ละเอกลกัษณ์ของชนเผา่  กลุ่มนอ้ยยนูนานตั้งแต่อดีต ,ปัจจุบนั ผลงานการแสด
งก ากบัโดยนกัเตน้ช่ือดงัหยางล่ีผงิ ( Yang Liping) หน่ึงในนกัเตน้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ใหท้่านไดช้มอลงัการ
โชวต่ื์นตาต่ืนใจไปกบัท่วงท่า ลีลาของนกัแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตลย์นูนาน 

 

วนัทีส่าม  ชมซากุระ "สวนหยวนทง" - ร้านผ้าไหม - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน - คุนหมิง - กรุงเทพฯ  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ สวนหยวนทงซัน  ซ่ึง เป็นสถานท่ี
เหมาะสาํหรับชมดอกซากุระมากท่ีสุด ภายในสวนมีตน้ซากุระทั้งพนัธ์ุญ่ีปุ่นและพนัธ์ุยนูนานหลายพนัตน้ พร้อม
ตน้ไห่ถงัจาํนวนไม่นอ้ย ยามดอกไมบ้าน มองแลว้เหมือนทอ้งทุ่งดอกไมท่ี้มีเน้ือท่ีนบัหม่ืนตารางเมตร สีชมพู



สลบัสีขาว เป็นภาพท่ีสวยงามตระการตา มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทงซนัเม่ือทศวรรษ 1950 นบัเป็นซากุระ
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุดในจีน ช่วงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระท่ีสวนหยวนทงซนักลายเป็น
ประเพณีท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาตลอดของชาวคุนหมิง โดยเฉพาะ ในวนัสตรีสากล 8 มีนาคม ดูเหมือนวา่ ชาว
คุนหมิงทั้งเมืองพากนัหลัง่ไหลไปยงัสวนแห่งน้ี กลายเป็นภาพคล่ืนมนุษยมุ์่งสู่ทอ้งทุ่งดอกไม ้เม่ือปี 1963 
นกัเขียนสารคดีท่ีมีช่ือเสียงคือ หล่ี ไห่เถียนไดเ้ขียนสารคดีเร่ือง "คล่ืนดอกไม"้ ลงในหนงัสือพิมพเ์หรินหมินรึ
เป้า โดยบรรยายถึงสภาพท่ีชาวคุนหมิงไปชมดอกซากุระ ทาํใหด้อกซากุระของสวนหยวนทงซนัมีช่ือเสียงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงทุกปี สวนหยวนทงซนัก็จะจดัเทศกาลชมดอกซากุระ จากนั้นเยีย่มชมโรงงาน
ผ้าไหมจีน  เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไหมจีนท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ผา้ห่ม ใส้ผา้นวม และอ่ืนๆใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของขวญัและของฝาก 

เทีย่ง         บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)   หลงัอาหาร อิสระนาํท่านสู่ ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองคุนหมิง 
ใหท้่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.25 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่KY8369  
18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ  

       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

*** ออกเดินทางขั้นต ่า  15 ท่าน หากเดินทางต ่ากว่าก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต้่องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม *** 
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มนัหรือภาษใีดๆ จากสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการ  
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีราคาเดก็ *** พกัเดีย่ว 

06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 27-29, 28-30 มี.ค. 63  9,999.- 2,900.- 
 

** รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจนี ร้านบัวหิมะ-หยก-ผ้าไหมหรือยางพารา  
เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ 60 – 90 นาที ** 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุก
คร้ัง หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 สัญชาติหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่ กรุณาแจ้งกบัเซลล์ทีดู่แล 
 หากเกดิความผดิพลาด ท าให้เดินทางไม่ได้ ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านช าระ
เงนิเพิม่ 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  



- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม/ ท่าน โหลดได้ท่านละ 1 ใบ กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ      
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,650 บาท หรือแบบวซ่ีาเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท 
**ส่งหน้าพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 10 วนัส าหรับวซ่ีากรุ๊ป** 
ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท  

** ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า ** 
เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีน 10 วนัท าการ ยืน่วซ่ีากรุ๊ป  

1. ส าเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายพืน้หลงัสีขาว  
3. วนัเดินทางกรุณาน ารูปถ่ายติดตัวไปด้วยท่านละ 1 ใบ ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง ช าระค่าทวัร์ยอดเต็ม ภายใน 3 วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการ 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้า
ผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลือ่นการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ ไม่สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดแ้ละขอสงวนเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

เอกสารส าหรับยืน่วซ่ีาจีน 4 วนัท าการ ยืน่ทีส่ถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  

1. หนังสือเดินทางตัวจริง ทีม่ีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ ตามข้อก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืน้หลงัสีขาว เปิดหน้าผาก , เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา  
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ทีอ่ยู่ทีท่ างาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ 

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาทีน่ั่งราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถน ามาคนืเงินได้ และไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 



-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิยัใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  

แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง **        


