
 
 
 
 
 

 
                      
กาํหนดการเดนิทาง    17- 22 ธันวาคม 2562   ( 6 วนั 4 คนื) 

 

วนัแรก(17 ธ.ค. 62) ภูเกต็  

 

22.00 น.  บริการรถรับที�บา้น(เฉพาะพื�นที� จ.ภูเก็ต) สู่สนามบินภูเก็ต  

23.40 น.   คณะพร้อมกนัสนามบินภูเก็ตอาคารผูโ้ดยสารต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอิสเทิร์นโดยมี

เจา้หนา้ที�บริษทัคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกท่านในดา้นการเช็คอินทแ์ละเอกสารการเดินทาง 

 

วนัที�สอง(18 ธ.ค. 62) คุนหมิง - ถํ�าจิ�วเซียง – เมืองถางเตี�ยน  

02.40 น. ออกเดินบินตรงสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที�ยวบิน MU5094 

07.25 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ผา่นขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั�นนาํท่าน

รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

09.00 น. ออกเดินทางสู่  ถํ�าจิ�วเซียง   เป็นถํ�าหินงอกหินยอ้ยที�สวยงาม

ตระการตามาก เป็นถํ�ามหศัจรรยข์องจีนที�สวยงามมากและเป็น 1 

ใน 10 สถานที�สาํคญัทางธรรมชาติของมณฑลยนูาน ถํ�านี� เกิดจาก

การกดัเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถํ�าขนาดยาว 3-4 

กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผา่นไปทางเส้นทางที�ขนานไปกบัภูเขาสูง 

เขา้ชมความงามภายในถํ�าจิ�วเซียง ที�ประกอบดว้ยหินงอกหินยอ้ยที�

สวยงามรูปร่างแปลกตาเตม็ไปดว้ยสีสันสวยงาม ซึ� งประกอบ

เสมือนเป็นโลกใตดิ้นไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ชมธารนํ�าตกถํ�าเล็กๆอยู่

ภายใน อาทิ ถํ�าชา้งเผอืก, ถํ�าคา้งคาว, วงัเทพธิดา, ถํ�าเทวดา, ถํ�านา  



 

ขั�นบนัได ฯลฯ สิ�งที�น่าประทบัใจที�สุดภายในถํ�านี�ก็คือตอนกลางของถํ�าจะมีลาํนํ�าทั�งสายลงมาจากหนา้ผา

ตกลงมาเป็นนํ�าตก 2 สาย เรียกกนัวา่ นํ�าตกผวัเมีย เป็นนํ�าตกใหญ่และตกอยูก่ลางระหวา่งถํ�าเป็นภาพที�

สวยงามยิ�งนกั สมกบัคาํกลอนที�วา่ “บนดินชมป่าหินงาม ใตดิ้นชมจิ�วเซียง” 

13.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี�ยน ให้ท่านไดช้มทศันียภาพ

ที�งดงาม ตลอดสองขา้งทาง (ใชเ้วลาเดินทาง 3.30ชม.) 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  FENG YI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สาม(19 ธ.ค. 62) ภูเขาหิมะเจี�ยวจื�อ – เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดงตงชวน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารออกเดินทางสู่ภูเขาหิมะ

เจี�ยวจื�อ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) ภูเขาเจี�ยวจื�อซาน  

(JiaoZi Mountain) หรือ ภูเขาเจี�ยวจื�อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง 

สถานที�เที�ยวแห่ง ใหม่ของมณฑลยูนนาน ที�เพิ�งมีการสร้างกระเช้า

ขึ�นบนยอดเขาในปี 2555 นี� เอง 

13.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านสู่เมืองตงชวน (นั�งรถประมาณ 1 ชม.) ดว้ยที�ตั�งอยู ่

ในระดบัความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดบันํ�าทะเล อากาศเยน็สบาย ผนืดิน แห่งนี� อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

แร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที�มีอยูม่าก ทาํใหดิ้นแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ�าตาล จึง เป็นที�มาของ ผืน

ดินสีแดงตงชวน  แดนบริสุทธ์แห่งนี� เป็นที�รู้จกักนัใน กลุ่มนกัถ่ายภาพชาวจีน นาํท่านไปชมทิวทศัน์อนั 

งดงาม แผ่นดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดง เขม้ ตดัสลบักบั ดอกไมห้ลากสีสันในทอ้งทุ่งไร่นา เกษตรกร  

ที�เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู เมื�อมองไกลๆ หุบเขาและไร่นาจะเตม็ไปดว้ยสีสันต่างๆนานา

ของ ดอกไมบ้านครอบคลุม อิสระใหท้่านถ่ายภาพ ความงามของธรรมชาติณ จุดชมววิ 109, 110 ฮวัโกว  

หุบเขาแห่งสีสัน ( COLOURFULL VALLEY), สวนสวยจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉีไค (QICAI 

SLOPE), เขตนาขั�นบนัไดพระจนัทร์, และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA) เป็นจุดชมววิ ยามพระอาทิตยต์กดิน

ที�สวยงามที�สุดของตงชวน 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  FENG YI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สี� (20 ธ.ค. 62) คุนหมิง - สวนนํ�าตก – ประตูม้าทองไก่หยก 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมือง

คุนหมิง (เมืองตงชวน-คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30ชม.) 

ระหว่าง ทางชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามสองขา้งทาง ผ่านชมวิถีชีวิต

ของชนกลุ่มน้อยที� ปลูกพืชเกษตรกรรมนานาชนิด ทุ่งไร่อนักวา้ง

ใหญ่ สวยงาม  

12.00 น. ถึงเมืองคุนหมิง รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํ

ท่านเที�ยวชมความสวยงามของ สวนนํ�าตก แหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่

ในตัวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะที�มีนํ� าตกขนาดใหญ่อยู่

ภายในสวน  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ซึ� ง

เป็นประตูศกัดิ� สิทธิ� คู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยนูานโบราณเชื�อวา่ 



 

ใครไดล้อดประตูแห่งนี�  แลว้จะทาํให้ศิริมงคลเพิ�มขึ�นทวี  คูณ อิสระชอ้ปปิ� ง เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่ง

ท่องเที�ยว ชอ้ปปิ� ง เสื�อผา้ อาหารพื�นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคที์�ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวยัจะ

มาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า(21 ธ.ค. 62) วัดหยวนทง – เขาซีซาน – ช้อปปิ� งศูนย์ค้าส่งหลัวซือวาน  –  ซุปเปอร์มาร์เก็ตวอลมาร์ท -

สนามบินคุนหมิง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารออกเดินทางสู่  

วดัหยวนทง ซึ� งเป็นวดัเ  ก่าแก่ที�มีอายุร่วม 1,200 ปี วดัหยวนทง

ถูกสร้างในสมยัราชวงศ ์ถงัวดัหยวนทงตั�งอยูใ่จกลางเมืองคุนห

มิง จุดเด่นของวดัอยูที่�อาคารต่าง ๆ ภายในวดัจะสร้างอยูบ่ริเวณ

ตีนเขา จากนั�นนําท่านสู่ เขาซีซาน เป็นวดัในลัทธิเต๋า สร้าง

ในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวติัความเป็นมานบั 1,000 ปี คน

จีนเชื�อกนัวา่เมื�อมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งมาที�เขาซีซานแห่งนี� เพื�อไปลอดประตูมงักร เมื�อลอดแลว้สิ�งที�ไม่ดี

ก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ�มขึ�นร้อยเท่าพนัเท่า 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ หลัวซือวาน ศูนยค์า้ส่งใหญ่ยกัษ์ของจีนภาค

ตะวนัตก ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ� งเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า และสินคา้อีกหลากหลายไดอ้ยา่งจุใจ 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูสุกี� เห็ด หลงัอาหารนาํท่านละลายทรัพยอี์กครั� งก่อนเดินทางสู่

  สนามบิน ที�ซุปเปอร์มาร์เก็ต วอลมาร์ท ซึ� งเป็นซุปเปอร์ที�ใหญ่ที�สุดในคุนหมิง ก่อนเดินทางสู่สนามบิน 

20.50 น. ถึงสนามบินคุนหมิง นาํท่านเช็คอินท ์โหลดสัมภาระ และ รับบตัรที�นั�ง 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ตโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที�ยวบิน MU5093 

 

วนัที�หก(22 ธ.ค. 62) สนามบินภูเกต็ 

01.40 น. ถึงภูเก็ต โดยสวสัดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทบัใจ 

**โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษทัเห็นถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั **  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ โดยประมาณ    

ผู้ใหญ่   ราคาท่านละ 20,500 บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัห้องเดี�ยว   จ่ายเพิ�มท่านละ  4,000 บาท 
 

อตัรานี�รวม 

1. ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดั 

2 .ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2ท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

4. ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

7. รวมค่าทาํวซ่ีา 

 

 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม  

- ค่าทปิคนขับรถ และค่าทปิมัคคุเทศก์, หัวหน้าทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ 180 หยวน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�น ๆ นอกเหนือรายการ   

- ค่านําหนักส่วนเกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 ก.ก 

   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และค่าบริการ 3% ค่าภาษีท่องเที�ยว ) 

 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที�นั�ง คุ้มครอง กรณเีสียชีวติ ท่านละ  1,000,000 บาท และอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อห้าม  

1. หา้มนาํสารเสพติดทุกชนิดออกหรือนาํเขา้ประเทศ 

2. ห้ามนาํสิ�งของหรือเครื�องประดบัทุกชนิดที�ทาํจากชิ�นส่วนของสัตวส์งวน และสัตวที์�ไดรั้บการคุม้ครอง

จากทั�วโลก อาทิ งาชา้ง หนงัเสือ หรือกลัปังหา ฯลฯ 

3. หา้มนาํสินคา้ที�เป็นการละเมิดลิขสิทธิ� ทุกชนิด อาทิ  กระเป๋าเลียนแบบจากแบรนดด์งั 

4. หา้มวตัถุลามก ทุกชนิด 

5. หา้มนาํธนบตัร หรือเหรียญกษาปณ์ ปลอม 

 


