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วันแรก              กรุงเทพฯ – คุนหมิง –  สนามกอล์ฟ สปริง ซิตี ้

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคา
เตอร์   D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวย ความสะดวกแก่ทา่น  

10.45 น.    ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเที่ยวบินที่ TG612 
14.00 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมงิ  เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน 

ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 
มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตาราง
กิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่  ฤดใูบไม้ผล ิ ท าให้มี
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดู
ใบไม้ผล”ิ และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติ
และภมิูอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามกอล์ฟ Spring City Golf   โดยรถจาก Spring City Resort 
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หา่งจากคนุหมิงไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 45 นาที สนามกอล์ฟนีเ้ปิดขึน้เม่ือกลางปี 1997 ตัง้อยู่
บนภเูขาเหนือทะเลสาปหยงั ซุง ไฮ่ ท่ีอยูส่งูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 2000 เมตร มีอากาศเย็นสบาย
ประหนึง่ฤดใูบไม้ผลติลอดปี นอกจากสนามกอล์ฟ 2 สนามแล้วยงัมี โรงแรมระดบั 5 ดาว ในสนาม
พร้อมวิลลา่ท่ีรายรอบสนาม ด้วยอุณหภมิูถัว่เฉลีย่ทัง้ปีเพียง 19 องศา ท าให้สนามกอล์ฟ Spring City 
ใช้หญ้า Bent ท า greens และสว่นหนึง่ของแท่น Tee-off หญ้า Bent มีใบที่เลก็มากจนแทบไม่มีผลให้
เกิด line ในการพทัแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ทา่นจึงด ู line ของ slope เพียงอยา่งเดียวพอ และกรีนท่ีใช้หญ้า 
Bent นีจ้ะให้ความเร็วในการพทัอยา่งนา่ต่ืนเต้นท่ีทา่นจะไม่เคยสมัผสัมาก่อนในประเทศไทย ซึง่เป็น
เร่ืองปกติท่ีนกักอล์ฟระดบั single handicap จะท า 3-4พทั อยา่งงา่ยดายบนกรีนท่ี Spring City แหง่นี ้

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ในสนามกอล์ฟSPRING CITY รวมในราคาแพ็กเกจ 
   พกั:โรงแรม SPRING CITY ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่  

                                  

วันที่สอง          ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟ SPRING CITY  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
อิสระออกรอบตีกอล์ฟ ท่ี Spring City Golf    LAKE COUSE  18 หลุม     

สนามกอล์ฟ Spring City Golf & Lake Resort ท่ีมีสนาม  กอล์ฟ 18 หลมุ ถึง 2 สนาม รวมเป็น 36 
หลมุ 18 หลมุแรกออกแบบโดย Jack Nicklaus ให้ช่ือวา่ Mountain Course และอีก 18 หลมุ อยูท่าง
ตอนลา่งของภเูขาติดกบัทะเลสาป ออกแบบโดย Robert Trent Jones Junior ซึง่ให้ช่ือวา่ Lake 
Course สนามกอล์ฟแหง่นีไ้ด้รับการจดัอนัดบัให้เป็นสนามกอล์ฟดีท่ีสดุในประเทศจีนและฮ่องกง เป็น
เวลาถึง 3 ปีติดตอ่กนั คือในปี 1999, 2001 และ 2003 การจดัอนัดบัให้เป็นสนามกอล์ฟดีท่ีสดุนีจ้ดัโดย
บรรณาธิการของหนงัสอื US Golf Digest การจดัอนัดบันีท้ าขึน้ทกุๆ 2 ปี ในปี1999 Mountain 
Course ท่ีออกแบบโดย Jack Nicklaus ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นอนัดบั 1 สว่นปี 2001 และ 2003 
Lake Course ท่ีออก แบบโดย Robert Trent Jones Junior ได้การรับการจดัอนัดบัให้เป็นอนัดบั 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ในสนามกอล์ฟSPRING CITY รวมในราคาแพ็กเกจ 
 
 

http://www.ais.co.th/package/
http://www.ais.co.th/package/
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อิสระออกรอบตีกอล์ฟ ท่ี Spring City Golf   MOUNTAIN  COUSE  18  

MOUNTAIN  COUSE   ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีสงูมองลงมาเห็นทะเลสาบ Yang Zonghai มีทศันีนภาพอนั
งดงาม  และมีการออกแบบสนามโดยใช้ประโยชน์ของภมิูประเทศ ถือเป็นการท้าทายนกักอล์ฟมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ในสนามกอล์ฟSPRING CITY 
  หลงัอาหารน าทา่นกลบัเข้าโรงแรมท่ีพกั 

       พกั:โรงแรม SPRING CITY  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม         ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟ 18 หลุม – อุทยานป่าหินสือหลิน   

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

อิสระออกรอบตีกอล์ฟ ท่ี Spring City Golf   LAKE COUSE  18 หลุม   1 รอบ 

 
 

 

 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ในสนามกอล์ฟSPRING CITY รวมใน ราคาแพ็กเกจ 
น าทา่นเดินทางสูอุ่ทยานป่าหินสือหลิน(รวมรถราง)  ซึง่
เป็นท่ีอยูข่องชนเผา่ซาหนี แตเ่ดิมสถานท่ีแหง่นีเ้คยเป็น
มหาสมทุรกว้างเวิง้ว้างมากอ่น และก้นทะเลลกึล้วนเป็นชัน้
หินปนูทัง้สิน้ แตจ่ากการผนัแปรของพืน้ผิวโลกจึงเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึน้ ซึง่ใช้เวลายาวนานกวา่ 270 
ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบนัซึง่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะ แปลกประหลาด บนเนือ้ท่ีกว้างใหญ่
ไพศาลกวา่ 1,200 ไร่   

http://www.ais.co.th/package/
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ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารน าทา่นกลบัเข้าโรงแรมท่ีพกั  
       พกั:โรงแรม SPRING CITY  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่ ส่ี              คนุหมงิ– กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั    

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  ในสนามกอล์ฟSPRING CITY 
  หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมงิ โดยรถจาก Spring City Resort 

15.20 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ TG613 
16.30 น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ  
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 


