
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ เทศกาลชมดอกซากุระท่ีหุบเขาซากุระและหยวนทงซนั ท่ีคุนหมิง 1 ปีมีคร ัง้เดียว 
☺ วดัหยวนทง  วดัเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี  ท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช 
☺ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      ตลอดเดือนมีนำคม 2563    
วันแรก    สนำมบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง  
17.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกชัน้ 4 สำยกำรบินคุนหมิง 

แอร์ไลน์ (KY) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋าทุกใบ
จะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บิน  

20.00 น. เดินทำงสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ KY 8370  
00.20+1 น. เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปีจึงถกูขนาน

นามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นคือวัดวาอาราม
และป่าหินอนัโด่งดงั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  

พักที่คุนหมิง  HUI SHANG  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*  
วันที่สอง  คุนหมิง - หยีเหลียง - หุบเขำซำกุระ - คุนหมิง - ร้ำนบัวหมิะ+นวดฝ่ำเท้ำ - วัดหยวนทง - ร้ำน

หยก 
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอหย่ีเหลียง ตัง้อยู่ใน

เขตอ าเภอ หยีเหลียง อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิงราว 70 กิโลเมตร น าท่านชื่นชมความงามของ ดอกซำกุระ
บำนสะพร่ัง ท่ี หุบเขำซำกุระ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเมืองคนุเมือง 

เที่ยง     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่เมืองคุนหมิง น าท่านชม 
ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ ฟังเร่ืองราวเกี่ยวกบัแพทย์โบราณตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั การส่งเสริม
การใช้สมุนไพรจีนท่ีมีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ    น าท่านสู่ วัด
หยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตัง้อยู่ใจ
กลางเมืองคนุหมิง จดุเด่นของวดัอยู่ท่ีอาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวดั
ทั่วไปของจีนท่ีมักสร้างไว้ในท่ีสูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็น
เพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลงัจากท่ีมีผู้คนมากราบไหว้มากขึน้เร่ือย ๆ ศาลเจ้าจึงถกูสร้างเป็นวัดในเวลา
ต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกท าลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัด
หยวนทงยังมีโบถส์ไทยอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธชินราชจ าลองท่ีท่านนายกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ ได้อัน
เชิญมาจากจงัหวดัพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสมัพนัธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นบัเป็นพระพทุธรูปองค์แรกของไทยท่ี



 

 

ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ท่ีวัดในเมืองจีนด้วย จากนัน้แวะชม หยกจีน ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีชื่อเสียง   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  
พักที่คุนหมิง  LONG WAY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*  

OPTION: โชว์นกยงู Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ท่ีหวัหน้าทวัร์) การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการ
ตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่และเอกลกัษณ์ของชนเผ่า กลุ่มน้อยยนูนานตัง้แต่อดีต,ปัจจบุนั ผลงานการ
แสดงก ากับโดยนักเต้นชื่อดังหยางล่ีผิง (Yang Liping) หน่ึงในนักเต้นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของจีน ให้ท่านได้ชม
อลงัการโชว์ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัท่วงท่า ลีลาของนกัแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล์ยนูนาน 

 

วันที่สำม  ชมซำกุระ "สวนหยวนทง" - ร้ำนผ้ำไหม - ช้อปป้ิงถนนคนเดิน - คุนหมิง - กรุงเทพฯ  
เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สวนหยวนทงซัน ซึ่งเป็น

สถานท่ีเหมาะส าหรับชมดอกซากุระมากท่ีสุด ภายในสวนมีต้นซากุระทัง้พันธุ์ญ่ีปุ่ นและพันธุ์ยูนนานหลาย
พนัต้น พร้อมต้นไห่ถงัจ านวนไม่น้อย ยามดอกไม้บาน มองแล้วเหมือนท้องทุ่งดอกไม้ท่ีมีเนือ้ท่ีนบัหมื่นตาราง
เมตร สีชมพูสลับสีขาว เป็นภาพท่ีสวยงามตระการตา มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทงซันเมื่อทศวรรษ 
1950 นับเป็นซากุระท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุดในจีน ช่วงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระท่ีสวน
หยวนทงซันกลายเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาตลอดของชาวคุนหมิง โดยเฉพาะ ในวันสตรีสากล 8 
มีนาคม ดูเหมือนว่า ชาวคุนหมิงทัง้เมืองพากันหลั่งไหลไปยงัสวนแห่งนี ้กลายเป็นภาพคล่ืนมนุษย์มุ่งสู่ท้อง
ทุ่งดอกไม้ เมื่อปี 1963 นักเขียนสารคดีท่ีมีชื่อเสียงคือ หล่ี ไห่เถียนได้เขียนสารคดีเร่ือง "คล่ืนดอกไม้" ลงใน
หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้า โดยบรรยายถึงสภาพท่ีชาวคุนหมิงไปชมดอกซากุระ ท าให้ดอกซากุระของสวน
หยวนทงซนัมีชื่อเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ซึ่งทกุปี สวนหยวนทงซนัก็จะจดัเทศกาลชมดอก
ซากุระ จากนัน้เยี่ยมชมโรงงำนผ้ำไหมจีน เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์จากไหมจีนท่ีมีทัง้เสือ้ผ้า ผ้าห่ม ใส้ผ้านวม 
และอื่นๆให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของขวญัและของฝาก 

เที่ยง         บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน)   หลงัอาหาร อิสระน าท่านสู่ ถนนคนเดนิ ใจกลาง
เมืองคนุหมิง ให้ท่านช้อปปิง้อยา่งจใุจ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.25 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ KY8369  

18.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 
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*** ออกเดินทำงขัน้ต ่ำ  15 ท่ำน หำกเดินทำงต ่ำกว่ำก ำหนด มีควำมจ ำเป็นท่ีต้องเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม *** 

ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มันหรือภำษีใดๆ จำกสำย
กำรบิน  

 

อัตรำค่ำบริกำร  
 

วันเดินทำง ผู้ใหญ่ ***ไม่มีรำคำเด็ก *** พักเดี่ยว 
06-08, 07-09, 13-15, 20-22, 21-23 27-29, 28-30 

มี.ค. 63  
9,999.- 2,900.- 

 

** รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยวจีน ร้ำนบัวหิมะ-หยก-ผ้ำไหมหรือยำงพำรำ  

เพื่อโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 – 90 นำที ** 
 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ี
เจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกครัง้ หำกไม่มีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทก่อนท ำกำรซือ้บตัรโดยสำร

ภำยในประเทศท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้น  
ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดท่ีมีพำสปอร์ต 2 สญัชำติหรือเปลี่ยนพำสปอร์ตเล่มใหม่ กรุณำแจ้งกับเซลล์ท่ี
ดูแล 

 หำกเกิดควำมผิดพลำด ท ำให้เดินทำงไม่ได้ ทำงบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่ง
อำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ 
ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระเงินเพิ่ม 2,000 บำท ต่อวันต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพิเศษซี่ งได้รับกำร
สนับสนุนจำกกำรท่องเที่ยวจีนและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชัน้ประหยดั  
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         



 

 

- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานท่ีทกุแห่งตามท่ีระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกนัอบุติัเหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามท่ีระบุไว้ในรายการ   
*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน โหลดได้ท่ำนละ 1 ใบ กรณีที่น ำ้หนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วน

น ำ้หนักที่เกินเอง  
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท์, วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ      
-ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ำนละ 1,650 บำท หรือแบบวีซ่ำเด่ียว ท่ำนละ 2,000 บำท 
**ส่งหน้ำพำสปอร์ตก่อนกำรเดินทำง 10 วันส ำหรับวีซ่ำกรุ๊ป** 
ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท  

** ค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ** 
เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีน 10 วันท ำกำร ย่ืนวีซ่ำกรุ๊ป  

1. ส ำเนำหนังสือเดินทำงถ่ำยแบบชัดๆเต็มๆ 2 หน้ำ  
2. ไฟล์รูปถ่ำยพืน้หลังสีขำว  
3. วันเดินทำงกรุณำน ำรูปถ่ำยติดตัวไปด้วยท่ำนละ 1 ใบ ขนำด 2 นิว้ พืน้หลังสีขำว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขกำรสำรองที่น่ัง 

- กำรจอง ช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็ม ภำยใน 3 วันหลังกำรจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้ เดินทางให้กบัทางบริษัทฯ  
เงื่อนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำร 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ำนจองและ
จ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมี
กำรยกเลิกหรือขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทัวร์ทัง้หมดหรือ
บำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทัง้สิน้ ถ้ายงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือ

มีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านัน้ 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนผู้ เดินทางได้และขอสงวนเก็บค่าใช้จ่าย

ตามจริง 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑตูจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีน 4 วันท ำกำร ย่ืนที่สถำนฑูตจีนที่เมืองไทย  

1. หนังสือเดินทำงตัวจริง ที่มีอำยุใช้งำนเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทำง  
2. รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 ใบ ตำมข้อก ำหนดของสถำนฑูต (รูปถ่ำยสีพืน้หลังสีขำว เปิดหน้ำผำก , เปิดใบหู , ไม่สวม
ใส่เคร่ืองประดับ  
    ไม่ใส่เสือ้สีขำวถ่ำยรูป , ไม่สวมแว่นตำ  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน 
4. ที่อยู่ที่ท ำงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

หมำยเหต ุ

-เน่ืองจากเป็นไฟล์ทเหมาที่น่ังราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วแล้วไม่สามารถน ามาคืนเงินได้ และไม่มีราคาตั๋วเด็ก 

-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่ก ำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและ
สำยกำรบินก ำหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สญูหาย ระหว่าง
การเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ 
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสียนัน้ๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ้่ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผู้ เดินทางถกูปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถกูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่
พอใจ 

แล้วจึงวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง **        
 


