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ปี๋เจี๋ย - กุหลาบพันปี
6 วัน 3 คืน ชมธรรมชาติที่สวยงาม

19,900.-

ชมกุหลาบพันปี - ถ้าจื่อจินต้ง - สะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก
กําหนดการเดินทาง :

ออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2561

วันแรกของการเดินทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น. พร้อมกันทีท
่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูที่ 6เคาน์เตอร์ G สายการบิน Shandong Airline (SC)
โดยเจ้าหน้าทีข
่ องบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่ น

วันที่สองของการเดินทาง
เจียง

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ซวนอุย - เมืองปี๋เจี๋ย - สะพานผูลี่ -สะพานเป๋ยผาน

03.00 น. ออกเดินทางสูค
่ น
ุ หมิง โดยสายการบิน Shandong Airline เที่ยวบินที่ SC8886
(ใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้น) มีเครื่องดื่มบริการ แต่ * ไม่มีอาหารบนเครื่อง

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางทิศ
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ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทศ
ั นียภาพทางธรรมชาติ
ที่สวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิถัวเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 16.5 องศา ได้ชอ
ื่ สมญานามว่าเมือง
แห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านรับประทานอาหารเช้า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมสนามบิน
แล้วนาท่านเดินทางสูเ่ มืองซวนอุย เมืองหมูแฮมที่ขึ้นชือ
่ ที่สด
ุ ของจีน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองปีเ๋ จี๋ย ระหว่างทางผ่านชมสะพานผูลเี่ ปิดใช้ปีค.ศ.2015 ยาว1,040 เมตร สูงจากพื้น 485 เมตร ช่วง
ระยะข้ามแม่น้า 628 เมตร เป็นสะพานใหญ่อันดับ 4 ของจีน
ส่วนสะพานเป๋ยผานเจียงยาว1341.1 เมตร สูง565 เมตร สูงอันดับหนึ่งของจีน ช่วงระยะข้ามแม่น้า 720 เมตร
อันดับ 2 ของโลก เปิดใช้เมือ
่ สิ้นปีค.ศ.2016
โดยระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม 2 ข้างทางได้ตลอดเวลา
อาทิเช่น นาขั้นบันได , ทิวเขาหินปูนทีส
่ ลับซับซ้อน , หน้าผาใหญ่ เป็นต้น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม 4* เมืองปีเ๋ จีย
๋

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ชมดอกกุหลาบพันปี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เที่ยวชม อุทยานกุหลาบพันปี เป็นอุทยานดอกกุหลาบพันปีที่ใหญ่ที่สด
ุ ของจีน มีเนื้อที่กว่า 600 ตารางกิโลเมตร มี
ต้นกุหลาบพันปีนา ๆ พันธุ์กว่า 60 ชนิด ทีเ่ ก่าแก่อายุมากกว่า 1 พันปี ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือน
เมษายนทุกปี จะจัด เทศกาลดอกกุหลาบพันปี ขึ้นทีนี่ นั่งรถกอล็ฟเที่ยวชมดอกกุหลาบพันปี
โซนผูตี๋ มีทั้งสีแดง ชมพู เหลือง ขาวฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั่งรถกอล์ฟชมอุทยานกุหลาบพันปีโซนจินโพ เพลิดเพลินกับดอกกุหลาบพันปีหลากหลายสสันที่บานสะพรั่ง
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย สมทควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูเ่ มือง จือ
่ จิน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

โรงแรม หรือเทียบเท่า 4* เมืองจื่อจิน

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

ถ้ําจื่อจินต้ง - เมืองฉวูจิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเที่ยวชม ถ้า
ํ จื่อจินต้ง ซึ่งเป็นถ้าทีใ่ หญ่ที่สุดและ สวยทีส
่ ุดของจีน ถ้านีเ้ กิดจากการเคลือ
่ นไหวของเปลือก
โลก ประมาณ 5 แสนกว่าปีก่อน ซึ่งถ้าแห่งนี้ถก
ู ค้นพบโดยบังเอิญ เมือ
่ เดือนเมษายนในปี ค.ศ.1980 ภายในถ้า
มีเนื้อทีก
่ ว่า 7 แสน ตารางเมตร มีหินงอกหินย้อย ทีส
่ วยงามตระการตามากมายนับไม่ถ้วนจุดชมวิวสาคัญๆ มี 150
กว่าแห่ง อาทิเช่น หอรับแขก , วังพระจันทร์ , ตาหนักอายุวัฒนะ , ป่าเจดีย์ , ยอดเขาแสนลูก และจุดอื่นๆอีก
มากมาย
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ยกตัวอย่าง ป่าเจดีย์ เกิดจาก หินงอกนับร้อยๆที่ เรียงเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันทาให้ดูเหมือนเป็นป่าของเจดีย์ นับ
ได้วา่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าตืน
่ ตาไม่นอ
้ ยเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ฉวูจงิ้

ค่ํา

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม 4* เมืองฉูจิ้ง

วันที่ห้าของการเดินทาง ฉูจิ้ง - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ย่านการค้า - สนามบินคุนหมิง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่คุนหมิง เพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติ และ วิถีชวี ิตชาวบ้านสองข้างทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทาท่านชมร้านหยก ซึ่งมณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับประเทศพม่านับพันกิโลเมตร เลยเป้นตลาดค้าขายหยก ที่
สาคัญที่สุดของประเทศจีน และ ชมร้าน หมอนยางพารา หรือร้าน ผ้าไหม จากนัน
้ อิสระช้อปปิ้งย่านการค้า

ค่ํา

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

วันทีห
่ กของการเดินทาง

สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ

00.55 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯสายการบินโดยเที่ยวบินที่ SC8885
01.40 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ..พร้อมความประทับใจ
*******************************

อัตราค่าบริการ 2561
อัตราค่าบริการ 2561 * ลูกค้าผู้ใหญ่ 30 ท่านคอนเฟริ์มออกเดินทาง
วันเดินทาง

ราคา บาท/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม บาท/ท่าน

10-15 เม.ย.61
11-16 เม.ย.61
12-17 เม.ย.61
13-18 เม.ย.61

19,900
19,900
19,900
19,900

2,800
2,800
2,800
2,800



ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับ วันละ 30 หยวน/วัน/คน (คิด 4 วัน)

*ชําระค่าทัวร์จํานวนเต็มเมื่อจองทัวร์

*ยอดส่วนทีเ่ หลือจะต้องชําระล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
*ราคานี้ไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้เนื่องจากเป็นตั๋วกรุป
๊
*ราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน
่ ไม่มีราคาเด็ก

อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องคู่) +อาหารเช้า ตามรายการที่ระบุ (ไม่มีห้องพัก 3 ท่าน)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
-

ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (Visa Group) สาหรับหนังสือเดินทางไทย
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สําคัญ !!
วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุป
๊

(ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย ส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือ ปฐิเสธวีซ่า
ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท ด้วยตนเอง

ประกาศเรื่องวีซ่ากรุ๊ป เส้นทางจีน !!!!!

ผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศด้านล่างนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของ
จีนได้！จะต้องยื่นวีซ่าจีนประเภทยื่นเดี่ยวเท่านั้น !

วีซา
่ เดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ +800 บาทจากราคาทัวร์

1.ISRAEL
5.TAJIKISTAN
9.TURKEY
13. LEBANON
17. EI AND LEAH

2. AFGHANISTAN
6.TURKMENISTAN
10. EGYPT
14. JORDAN
18.LIBYA

3.PAKISTAN
7.IRAN
11. SAUDI ARABIA
15. INDIA
19. SULTAN

4.UZBEKISTAN
8. LRAP
12. SYRIA
16. SRI LANKA
20. NIGERIA

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด ตามรายการที่ระบุ
- ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ามัน
- น้าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนด (กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง จากัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- หัวหน้าทัวร์เดินทางจากไทย
- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพืน
้ เมือง ในนามของรัฐบาล ตามรายการทัวร์นี้คือ หยก , ร้าน
หมอนยางพารา (2 ร้าน) ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษท
ั ฯ จึงอยากเรียน
ชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนลูกค้าทุกท่านเข้าชม ท่านสะดวกซื้อหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มก
ี ารบังคับใดๆทั้งสิ้น แต่หากท่านไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล
หรือ ต้องการแยกตัวออกจากคณะเมื่อถึงร้านรัฐบาล ทางบริษท
ั มีความจําเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่าน..เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทาหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
-ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
- ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินกว่ากาหนด

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 30 หยวน/วัน/คน (คิด 4 วัน)
หมายเหตุ

เนื่องจากราคานีเ้ ป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบ
ั ท่าน
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง
้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษท
ั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
- บริษัทฯ มีสท
ิ ธิ์ทจ
ี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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- รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
- บริษัทฯ ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษท
ั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม
่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทํา
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา
่ งๆ
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิก
์ ารจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม
้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษท
ั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จา
่ ยให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- เนื่องจากตัว
๋ เครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว
๋ เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
- ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง
้ มิฉะนัน
้ ทาง
บริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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