
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อผเถษ !อัก 5 ดาท   ไมเ่ขา้รา้นช้ธปปผ ้ น   บผนภาฬในเดผนทานสบาฬ 
ก าหนดการเดผนทาน  22-26 มผถนุาฬน  / 21-25 กนัฬาฬน 2561 
    12 – 16 ตลุาคม / 19 – 23 ตลุาคม 2561 
                    2-6 อฤถจผกาฬน 2561 
   วันแรก           (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง – อ าเภอเถิงชง  

05.00 น.  ทกุทา่นพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชัน้ 4 (ประต ู
10) เคาเตอร์ U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN 

AIRLINES (MU)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยอ านวย
ความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่น 

07.50 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองคนุหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584 



11.40 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองเอกของมณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน 
ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 
มณฑล หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   
น าทา่นเดินทางสูอ่าคารภายในประเทศ 

13.50 น.  โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี MU5814 
15.00 น. ถึง อ าเภอเถิงชง หรือ เมืองภเูขาไฟ เน่ืองจากพืน้ท่ีสว่น

ใหญ่ในอ าเภอเถิงชงนัน้มีภเูขาไฟกระจดักระจายอยู่เป็น
จ านวนมาก      อ าเภอเถิงชง เป็นอีกหนึง่เมืองท่องเท่ียว
ชายแดนท่ีได้รับการขนานนามให้เป็น ประตูด่านแรกสู่
พม่าเช่ือมเอเชียใต้ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีส าคัญด้านการ
ท่องเท่ียวชาย แดนทางภาคตะวนัตกของยูนนาน และ
เป็นศูนย์กลางเขตการท่องเท่ียวภาคตะวันตกกับภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานอีกด้วย  เถิงชงมี
แหล่งท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เช่น เขตภูเขาไฟ 
น า้พุร้อน และหมู่บ้านเก่าแก่เหอซุ่น อ าเภอเถิงชงได้รับ
การประกาศเป็น "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศ
จีน" เน่ืองจากติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงกลายเป็นศูนย์กระจายเคร่ืองหยกท่ีมีช่ือเสียง   น าท่านสู่
ภตัตาคาร 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอ าเภอเถิงชง GUANFANG HOTEL 官房大酒店（园景）ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง       (2) อ าเภอเถิงชง  – อุทยานน า้พุร้อน (รวมรถแบตเตอร่ี) – ทะเลสาบเป๋ยไห่  – ต าบลเหอซุ่น  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานน า้พุร้อน จุดชมวิว ของประเทศ
จีนท่ีส าคญัระดบั AAAAA  ตัง้อยู ่ 20 กม. ทางตะวนัตก
เฉียงใต้ของมณฑล พืน้ท่ีประมาณเก้าตารางกิโลเมตร พืน้ท่ี
ขนาดใหญ่มีบอ่แก๊ส และน า้พรุ้อนรวมกวา่ 80 แหง่ ซึง่น า้พุ
ร้อนมี 10 แหง่อุณหภมิูของน า้กวา่ 90℃  บนโลกนีพ้ืน้ท่ีน า้พุ
ร้อนหลายสถานท่ี แตพ่ืน้ท่ีกว้างเหมือนเมืองเถิงชงนัน้มี
น้อย  ภมิูทศัน์จุดส าคญั คือมี "บอ่ทะเลร้อน"สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามส าคญัท่ีสดุ บอ่มีเส้นผา่ศนูย์กลาง
กวา่สามเมตร ลกึ 1.5 เมตร อุณหภมิูของน า้ด้านลา่ง 
102 ℃น า้ทัง้สองด้าน อุณหภมิูถึง 96.6 ℃ หากถึงเถิงชง
แล้ว ไม่ไปแช่น า้พรุ้อนตามธรรมชาติท่ีมีทศันียภาพสวยงาม



คงเป็นเร่ืองสดุเสยีดาย เพราะเป็นน า้พรุ้อนท่ีเกิดจากภเูขาไฟ มีผลดีตอ่การรักษา โรครูมาตอยด์ ระบบยอ่ย
อาหาร หวัใจ โรคผิวหนงั นรีเวชและอ่ืนๆ โดยศนูย์บริการน า้พรุ้อนหลายแหง่จดัให้มีโรงแรมและ
สถานพยาบาล รวมทัง้การพกัผอ่นเพื่อสขุภาพด้วย   

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นไปเยือน ทะเลสาบเป๋ยไห่ ซึง่อยูห่า่งจากตวั
เมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
เทา่นัน้ พืน้ท่ีชุ่มน า้เป่ยไหเ่ป็นพืน้ท่ี ชุ่มน า้ส าคญั
ระดบัชาติ 1 ใน 33 แหง่ และเป็นเขตอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่ม
น า้เพียงแหง่เดียวของมณฑลยนูนาน โดยมีพืน้ท่ี
ทัง้หมด 16.29 ตารางกิโลเมตร          พืน้ท่ีชุ่มน า้เป่ย
ไห ่ถกูล้อมรอบด้วยภเูขาทัง้สีด้่าน ไม่เพียงแตมี่ทิวทศัน์
ธรรมชาติเทา่นัน้ หากยงัมีความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีโอกาสมา น า
ทา่น ลอ่งเรือ ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของทะเลสาบท่ีตดักบัภเูขาสงู  
น าทา่นสูต่ าบลเหอซุ่นอยูห่า่งจากอ าเภอเมืองเถิงชง
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็น
สถานท่ีก าเนิดอจัฉริยะบุคคลตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และนบัเป็นบ้านเกิดของชาว
จีนโพ้นทะเลท่ีมีช่ือเสยีง เพราะประชากรกวา่คร่ึงหนึง่
เป็นญาติพี่น้องของชาวจีนโพ้นทะเลท่ีกระจดักระจาย
อยูใ่นเมียนมาร์ อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย สงิคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
แคนาดาและสหรัฐฯ นอกจากนัน้ ต าบลนีย้งัได้ช่ือวา่ 
แหลง่สง่เสริมการอ่านหนงัสอืหาความรู้ เพราะมี
หอสมดุเก่าแก่ตัง้อยูท่ี่น่ีกวา่ 80 ปีแล้ว ขณะนีก็้ยงัเปิด
ให้บริการอยู ่ เป็นหอสมดุหมู่บ้านแหง่เดียวของจีน โดย
มีบุคคลช่ือดงัหลายคนเคยมาท่ีน่ีและเขียนข้อความ
เยี่ยมชมทิง้ไว้ท่ีน่ีด้วย(รวมแบตเตอร่ี)  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองเถิงชง   GUANFANG HOTEL 官房大酒店（园景）ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม   (3) อุทยานภเูขาไฟ (รวมรถแบตเตอร่ี) – หมู่บ้านหยินซิง้ –ข้ามสะพานลอยฟ้าหลงเจียง  - เมืองรุ่ยล่ี 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ อุทยานภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่นทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของมณฑลยนูนาน เถิงชงมีภเูขาไฟกระจดักระจายอยูเ่ป็น



จ านวนมาก จึงได้ช่ือวา่ เมืองภเูขาไฟ เพราะมีภเูขาไฟที่ดบัสนิท 97 ลกู ในจ านวนนีมี้ปากปลอ่งภเูขาไฟที่ยงัคง
สภาพเดิมจ านวน 23 ลกู ประกอบเป็นพิพิธภณัฑ์ภเูขาไฟดบัสนิทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของจีน  เน่ืองจากพืน้ท่ี
สว่นใหญ่ในอ าเภอเถิงชงนัน้มีภเูขาไฟกระจดักระจาย
อยูเ่ป็นจ านวนมาก กิจกรรมทอ่งเท่ียวอีกหนึง่อยา่งท่ี
ได้รับความ นิยมไม่แพ้การแช่น า้ร้อนก็คือ การบริการนัง่
เคร่ืองร่อน และบอลลนูลมร้อน (ไม่รวมเคร่ืองเลน่ตา่ง 
ๆ ) 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าทา่นสูห่มู่ บ้านหยินซิง้หรือหมู่บ้านแปะก๊วย 

หมู่บ้านท่ีเงียบสงบ น่ีมนัเป็นเหมือนสวรรค์ของฤดใูบไม้ร่วง  ท่ีน่ี
มนัเป็นเหมือนฝันในช่วงฤดหูนาว ท่ีน่ีเป็นท่ีถ่ายท า ภาพยนตร์เร่ือง 
"ศิลปะการตอ่สู้" ท่ีนีเ้ป็นสวรรค์ส าหรับสวนหลงับ้าน ท่ีนี ้ "หมู่บ้าน
ในป่าป่าในหมู่บ้าน" ซึง่กนัและกนั  เหมือนอาศยัอยูใ่นอาณาจกัร
ของโลกต้นแปะก๊วย ต้นแปะก๊วยท่ีจะท าให้หมู่บ้านเลก็ ๆ นีดู้
เหมือนวา่แปลกตาและลกึซึง้ คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม หมู่บ้านนีก้บัธรณีวิทยาแหง่ชาติภเูขาไฟไกล้กนั ใน
หมู่บ้านใกล้เคียงรวม 820 หลงัคา ตามสถิติท่ีหมู่บ้านมีต้น
แปะก๊วยรวมกวา่ 3,000 ต้น ซึง่มีอายมุากกวา่ 500 ปี ประมาณ 
50 ต้น มีอายมุากกวา่ 400 ปี ประมาณ 70 ต้น มีอายมุากกวา่ 
200-300 ปี มีประมาณ 150 ต้น นอกเหนือจาหนีย้งัมี ต้นเลก็
ประมาณ 1 เอเคอร์ ประมาณ 33000 ต้น  แล้วน าทา่นออก
เดินทางตามทางสู ่เมืองลุย่ลี ่  เส้นทางเป็นทางดว่นเลยีบภเูขา วิว
ทิวทศัน์สวยงามต่ืนตาตลอดเส้นทาง ผา่นอุโมงค์มากมายระหวา่ง
เส้นทาง  
จากนัน้ ข้ามสะพานลอยฟ้าหลงเจียง สะพานแขวนท่ียาวท่ีสดุในเอเชีย ให้ทา่นได้ถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวทวั
ทศัน์อนัสวยงามของสะพานหลงเจียง สะพานหลงเจียง มณฑลยนูนาน ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปีเป็นสะพานท่ีข้าม
แม่น า้หลงเจียง (แม่น า้สาละวิน) แม่น า้สายหลกัในมณฑลยนูนาน ตวัสะพานมีความยาว 8,100 ฟุต สะพาน
ใหม่นีจ้ะเช่ือมการคมนาคมจากเมืองเป่าซาน
และเมืองเถิงชง เพือ่ผา่นตรงไปยงัประเทศ
พม่า โดยเป็นสะพานท่ีจดัวา่มีความยาวมาก
ท่ีสดุในเอเชียและอยูบ่นพืน้ท่ีสงูท่ีสดุในเอเชีย
ด้วย หอสะพานความสงูระดบั 3,924 ฟุต พืน้
สะพานอยูส่งู 920 ฟุตเหนือหบุเขาเบือ้งลา่ง 



สถิติฯ เป็นรองแคส่ะพานโกลเด้นเกต ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา แวะให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบัสะพานและวิว 
ทิวทศัน์อนัสวยงามจากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองรุ่ยลี ่ อยูใ่นเขตชายแดนระหวา่งจีนกบัพม่าในมณฑลยู
นนาของจีนปัจจบุนัดา่นรุ่ยลี่（瑞丽）ของมณฑล 
ยนูนานได้กลายเป็นดา่นส าคญัท่ีสดุส าหรับการค้าชายแดน
จีย – พม่า โดยปี 2553 ดา่นรุ่ยลีมี่มลูคา่การน าเข้าสง่ออกสงู
ถึง 8,400 ล้านหยวน อีกทัง้ยงัมีนกัทอ่งเท่ียวผ่านเข้า – ออก
ดา่นจ านวน 8.22 ล้านคน และรถยนต์ผา่นเข้า – ออกดา่น 
จ านวน 1.87 ล้านคนั คิดเป็นร้อยละ 43.3 และร้อยละ 56.7 
ของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวและรถยนต์ท่ีผา่นเข้า – ออกดา่นทางบกทัง้หมดในมณฑลยนูนานตามล าดบั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
พักเมืองรุ่ยล่ี  JINGCHENGSPRING HOTEL 景成温泉酒店 ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ ส่ี        (4)  เมืองว่านติง – สะพานมิตรภาพจีน พม่า- สวนป่าดงดิบโมรี - หน่ึงต้นเตม็ป่า – อีไ้จ้เหล่ียนก๋ัว   
                      - เมืองหมั่งซื่อ - เจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองหมั่งซื่อ  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้เดินทางสูเ่มืองว่านติง  เมืองวา่นติงอยูใ่น จงัหวดั
ปกครองตนเองของรุ่ยลี ่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือติดเมือง 
หมัง่ซื่อ ทางทิศใต้ติดกบัพม่า ทางตะวนัตกเฉียงเหนือติด
เมืองรุ่ยลี ่ มีเพียงแม่น า้กัน้ไว้  เมืองท่ีมีพืน้ท่ีรวม 103 ตาราง
กิโลเมตร น าทา่นชมสะพานมติรภาพจนี-พม่า ตัง้อยูด้่าน
ใต้ของเมืองแม่น า้ชายแดนระหวา่งจีนและพม่า เป็นพรมแดน
สองประเทศ ระหวา่งจีนและพม่า หวัสะพานมีศลุกากร
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทกุวนัเวลา 08:00 ท่ีนีจ้ะมีการจดั
พิธีเชิญธงชาติจีนขึน้และพิธีเปิดดา่น ปัจจุบนัมีสะพานทัง้เก่า
และใหม่สองสะพาน จากนัน้น าทา่นสู ่ สวนป่าดงดิบโมรี  
ตัง้อยูใ่นเมือง รุ่ยลี ่ โมรีได้รับอีกช่ือเรียกวา่" จาโต่ว "  ตาม
ต านานวา่ มีพระพทุธเจ้าได้อยูท่ี่น่ีข้างน า้พรุ้อน ถือศีลอดและ
อาบน า้ ทิง้รอยเท้าขนาดใหญ่ เพื่อร าลกึถึงการเยี่ยมชมของ
พระพทุธเจ้า  ตอ่มาได้ไช้ภาษาบาลเีรียกท่ีนีว้า่ "จาโตว่" 
อาจจะเป็นเพราะพระเจ้า "จาโตว่" ป่าฝนเขตร้อนท่ีเก่าแก่ยงั
สามารถเก็บรักษาไว้เหมือนเดิม ส าหรับพืน้ท่ีทัง้หมดรวมเป็น
ป่าฝนเขตร้อน ทางศาสนา, วนัหยดุพกัพกัผอ่น ชมน า้ตกเมอ
รีหรือน า้ตกจาโตว่ น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุทางตะวนัตกเฉียงใต้ของ



ยนูนาน Dehong น า้ตกขนาดใหญ่ลงมาจากหน้าผาสงู 60 เมตร แล้วชมต้นไม้หน่ึงต้นเต็มป่า (ตูซู๋เ่ฉิงหลิน)  
หนึง่ต้นเต็มป่าท่ีจริงหมายถึงต้นไทรหนึง่ต้น มีประวติัศาสตร์ 900 ปี ตัง้อยูติ่ดกบัเมืองหมัง่จัง่ พืน้ท่ีชายแดนสบิ
สองปันนา สงูต้นไม้ 70 เมตร ต้นไม้ครอบคลมุ 120 ตารางเมตร  มีรากยืนพืน้ 31 ต้น ต้นไม้เจริญใหญ่โต  
นอกเหนือจากล าต้นของต้นไม้ต้นไทรขนาดใหญ่ แตย่งัให้ก าเนิดหลายสาขาจากรากลงในดิน รากไม้เกิดใหม่
อีกต้น รูปแบบต้นไม้เกิดต้นไม้ รากตินราก เป็นปรากฏการณ์ท่ีงดงาม  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นสูเ่มืองเจียเก้า เป็นภาษาได หมายถงึเมืองเก่า เป็น
พรมแดนจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ท่ีน่ีเป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจแหง่ใหม่ในเมืองรุ่ยลี ่เป็นจุดสิน้สดุของถนนรัฐ 320  อยู่
ตรงข้ามเมืองมู้ เจียของพม่า  จากนัน้จะน าทกุทา่นชม อีไ้จ้เห
ล่ียนก๋ัว ในจงัหวดัปกครองตนเองชนชาติไตและชนชาติจ่ิงโพใน
มณฑลยนูนาน มีดินแดนสวยงามท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ผู้คน
เรียกกนัวา่"สดุหล้าฟ้าเขียว" ปัจจุบนัได้พฒันาเป็นเขตการค้า
ชายแดน นัน่ก็คือเมืองเจ่ียเก้า เมืองดา่นการค้าชายแดนท่ี
เจริญรุ่งเรืองในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน    เขตการค้าท่ีตัง้อยู่
ระหวา่งชายแดนจีนกบัพม่าแหง่นี ้ มีลกัษณะพิเศษทัง้ในด้าน
การค้าด้วย การเป็นคลงัสนิค้า การลอจิสติคและการทอ่งเท่ียว 
ได้ดงึดดูสายตาของชาวโลกโดยทัว่ไป เมืองนีต้ัง้อยูห่า่งจากเมือง
รุ่ยลี ่ ซึง่เป็นเมืองเปิดสูภ่ายนอกระดบัชาติไปทางทิศใต้ประมาณ 
4 กิโลเมตร ปกติจีนกบัพม่าได้ถือเอาแม่น า้รุ่ยลีเ่ป็นเส้นแบง่เขต
แดน อยูด้่วยกนัอยา่งสนัติตลอดมา แตท่วา่บนฝ่ังตรงกนัข้าม
แม่น า้รุ่ยลี ่กลบัมีดินแดน 1.92ตารางกิโลเมตรของจีนตัง้อยู ่นัน่ก็
คือเจ่ียเก้า สมยัก่อนเรียกกนัวา่"แดนบิน" ซึง่หมายถึงดินแดนของ
ฝ่ายหนึง่แต่ตัง้อยูใ่นเขตแดนของอีกฝ่ายหนึง่ พืน้ท่ีเหลา่นี ้ เป็นท่ี
รวมการค้าขายสนิค้าของประชาชนชายแดนมาแตโ่บราณ ตัง้แต่
เดือนสงิหาคมปี 2000 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีจีนได้อนมุติัให้
เขตการค้าชายแดนเจ่ียเก้าเป็นเขตควบคมุพิเศษท่ีเรียกวา่"เขต
แดนนอกศลุกากร" ด้วยสทิธิพิเศษดงักลา่ว ไดเพิ่มพลงัชีวิตและ
โอกาสอยา่งมากให้แก่เจ่ียเก้า ท าให้เจ่ียเก้ากลายเป็นเขตการค้า
ชายแดนท่ีมีนโยบายพิเศษแหง่แรกและเป็นเมืองทา่ทางบกท่ี
ใหญ่ท่ีสดุตามแนวชายแดนท่ียาวกวา่ 2 หม่ืนกิโลเมตรของจีน จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองหมั่งซื่อ    เมืองหมั่งซื่อ 
หมายถึงเป็น "เมืองแหง่รุ่งอรุณ" ท่ีตัง้อยูใ่นภาคตะวนัตกเฉียงใต้มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จงัหวดัปกครองตนเอง ของรัฐศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของจีนกบัพม่า    



ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
แล้วน าทา่นชม เจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองหมั่งซื่อ  ตัง้อยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองหมัง่ซื่อ – ทะเลสาบนกยงู บนหน้าผา
ของภเูขา รายล้อมไปด้วยความสวยงามเขียวชอุ่ม พระเจดีย์สงู 
73 เมตร กว้าง 50 เมตร ชัน้แรกบริเวณกว้าง 2,000 ตารางเมตร 
สามารถรองรับได้มากกวา่ 2,000 คน เจดีย์มีความหมายทาง
วฒันธรรมที่ลกึซึง้ สถาปัตยกรรมแบบชาวได  

 
  
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

พักเมืองรุ่ยล่ี  JINGCHENGSPRING HOTEL 景成温泉酒店 ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ห้า        (5)    เมืองหมั่งซื่อ -  อ าเภอเถิงชง  - คุนหมิง – กรุงเทพฯ    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  เมืองเถงิชง   
13.50 น.   บินลดัฟ้ากลบัคุนหมิง  โดยเที่ยวบนิที่ MU5709 
14.50 น. ถึง ท่าอากาศยานคนุหมิง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิง ทา่อากาศยานฉางสุย่ (Changshui) 

มลูคา่ 3,600ล้านดอลลาร์ สร้างขึน้ในพืน้ท่ีเกือบ 33ตารางกิโลเมตร ในแหลง่ท่ีเคยเป็นภเูขาท่ีสิน้สภาพแล้ว 
อยูส่งูจากระดบัน า้ ทะเล 2,100 เมตร สร้างขึน้ใช้แทนทา่อากาศยานนานาชาติอู๋เจียปา (Wujiaba) ซึง่ใช้
งานมานาน   สนามบินใหม่ประกอบด้วย 2 รันเวย์ เทียบกบัสนามบินเก่าท่ีมีเพียงหนึง่  จากนัน้ตอ่เคร่ือง
กลบักรุงเทพฯ    

16.25 น.     บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่   MU5077 
17.40 น.    ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 



อัตราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 

ส าหรับ 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน     29,900 บาท 5,800  บาท  

 

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
4..    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบตัร) ถ่ายส าเนา 1 ชุด เด็กอายุ ต ่ากว่า 18 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 


