 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:11

ทัวร์คุนหมิง อทุ ยานปา่ หนิ เขาซซี าน 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ ทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้ นไป ราคายังไมร่ วมตั๋วเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป
อทุ ยานแหง่ ชาติป่าหนิ งาม ชมความมหัศจรรย์ของป่าหนิ กว้างไกลสดุ สายตา ในรปู รา่ งตา่ งๆ
ถ้ำจิ่วเซียง ชมหนิ งอกหนิ ย้อยรปู รา่ งแปลกตา และลำธารใหลผา่ นภายในถ้ำ
ประตมู ั งกรเขาซีซาน ตั้ งหา่ งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นสว่ นหนึง่ ของวัดในลัทธเิ ต๋าวัดหยวนทง
วัดเกา่ แกข่ องเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย
เมืองโบราณกวนต้ ู เป็นทั้ งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปป้ ิง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง
รวมทั้ งอาหารที่หลากหลาย



ราคา

กำหนดวันเดินทาง - ออกเดินทางได้ทุกวัน

ราคา/คน

เดินทางตั้ งแต่ 10 คนขึ้นไป
พักเดี่ยว เพิ่ม

8,900.3,000.-

หมายเหต :
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับวันที่เดินทาง
- โปรแกรมเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยทู่ ี่ความตั้ องการของลูกค้า

ประมาณราคาตั๋ว ไป-กลับ กรงุ เทพฯ-คุนหมิง

ราคา/คน
(โดยประมาณ)

เดือน มีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
หมายเหตุ :
- เช็คราคา ณ วันที่ 2 มีนาคม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้


8,700.11,200.6,100.5,750.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – คนุ หมิง – อทุ ยานป่าหิน (-/-/D)
การเดินทาง

ช่วงเช้า
08:30 คณะพร้อมกันที่ ทา่ อากาศยานนานาชาติสวุ รรณภมู ิ อาคารผ้ โู ดยสารขาออก
ชั้ น 4 เคาน์เตอร์ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:50 เหนิ ฟ้ าสู่คุนหมิง โดยสายการบิน (CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบิน MU 742
12:55 ถึงทา่ อากาศยานนครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน
หลังผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ – คุนหมิง – อทุ ยานป่าหิน (-/-/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นำทา่ นชมความงาม และความมหัศจรรย์ของอุทยานป่าหนิ
ซึ่งจะทำให้ทา่ นตื่นตาตื่นใจในความหลากหลายรปู รา่ งของหนิ ที่มีมาแตโ่ บราณ 2-3
ร้อยล้านปี
อาหาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก
SHIL CONFERENCE CENTER 4*

วันที่ 2

คุนหมิง - อทุ ยานจิ่วเซียง - ตำหนักทอง - วัดหยวนธง (B/L/D)
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางต่อยังถ้ำจ่วิ เซียง อยู่หา่ งจากคุนหมิงประมาณ 96 กิโลเมตร
ชมหนิ งอกหนิ ย้อยรปู รา่ งแปลกตา และลำธารใหลผา่ นภายในถ้ำ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เดินทางสชู่ านเมืองตำบลหรหู นาน นำทา่ นแวะซื้อไขม่ กุ ,ครมี บำรงุ ผิวไขม่ กุ ...
นำทา่ นได้แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน
ชมการดึงใยใหมเพื่อนำมาทำใส้นวมผ้าหม่ ใหม
อาหาร

นำทา่ นมัสการส่งิ ศักด์ สิ ิทธ์ ิ ณ วัดหยวนธง ซึ่งเป็นวัดใหญ่ท่สี ุดในคุนหมิง
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร ชิมอาหารกางด้ง
JIN JIANG ตึก B HOTEL 4*

วันที่ 3

คุนหมิงซิต้ ที ั วร์ (B/L/D)
การเดินทาง

ช่วงเช้า
นำทา่ นเดินทางขึ้นเขาซีซาน หรอื ประตูมังกร ซึ่งอยหู่ า่ งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร
นำทา่ นลอด ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งเชื่อกันวา่ เป็นประตูแหง่ สิรมิ งคล
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
อิสระช้อปป้ ิงตามอัธยาศัย
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร ชิมอาหารพื้นเมือง พร้อมดูโชว์
JIN JIANG ตึก B HOTEL 4*

วันที่ 4

คุนหมิง - กรงุ เทพฯ (B/-/- )
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสรจ็ นำท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรงุ เทพฯ โดยเที่ยวบิน
MU 741 กลับถึงสุวรรณภูมิโดยปลอดภัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
คา่ โรงแรมที่พัก 3 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
คา่ เข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าวีซ่าจีน
บรกิ ารน้ำดื่มบนรถทา่ นละ 1 ขวด / วัน
ราคานี้ไม่รวม
คา่ ระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักผ้า รดี ผ้า คา่ อาหาร และเครือ่ งดื่มสั่งพิเศษ
คา่ ธรรมเนยี มเดินทาง แจ้งเข้า - แจ้งออก ของคนตา่ งด้าว
คา่ ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/china/465

