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17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์
(MU) โดยมีเจ้าหน้าที,ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
19.10 น. เหิ รฟ้ าสู่ มหานครคุนหมิง เที,ยวบินที, MU2598 (บริ การอาหารเย็นบนเครื, อง)
21.25 น. เวลาจีน(เร็ วกว่าไทย 1ชัว, โมง) คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานคุนหมิงอูเจียป้ า ผ่านพิธีการเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
นําคณะเดินทางเข้าเช้คอินน์ ณ โรงแรม KING WOLD หรื อเทียบเท่า จากนัGนพักผ่อนตามอัธยาศัย
%
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เช้า
บริ การอาหารเช้า(มืGอที,1) ณ ห้องอาหารของที,พกั หลังอาหารนําท่านชมอุทยานป่ าหิ นซึ, งเป็ นที,อยูข่ องชนเผ่า
ซาหนี แต่เดิมสถานที,แห่งนีG เคยเป็ นมหาสมุทร กว้างเวิงG ว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็ นชัGนหิ นปูน
ทัGงสิG นแต่จากการผันแปรของพืGนผิวโลกจึงเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดเป็ นอุทยานป่ าหิ นขึGนซึ, งใช้เวลายาวนาน
กว่า 270ล้านปี จึงได้เป็ นป่ าหิ นในปั จจุบนั ซึ, งมีความสวยงามตามธรรมชาติที,มีลกั ษณะแปลกตา บนเนืGอที,
กว้างใหญ่ไพศาล
เที,ยง
บริ การอาหารกลางวัน (มืGอที,2) ณ ห้องอาหารหลังอาหารนําท่านเดินทางเข่าสู่ ตวั เมือง ระหว่างทางนําท่าน
ชมหยกงามของเมืองจีนพร้อมทัGงให้ท่านได้รับคําแนะนําและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซืG อหยกไว้
เป็ นของฝากลํGาค่า จากนัGนนําท่านเดินทางไปชมถํ,าจิ,วเซี ยง ผ่านชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านในเขตต่างๆ นํา
ท่านชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อยรู ปร่ างแปลกตาที,เกิดขึGนเองตามธรรมชาติ พร้อม นัง, กระเช้าลอยฟ้ า ชม
ความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถํGาในถํGาแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือนัง, เรื อชมความสวยงามของช่องแคบชัง, อิน
เสี ย ทัGงสองข้างเป็ นหน้าผาที,มีความสู งถึง 150 กว่าเมตร ส่ วนที,สองจะเป็ นถํGาธรรมชาติซ, ึ งเคยเป็ นที,อยูอ่ าศัยของ
คนเผ่าน้อยในสมัยก่อนส่ วนที,สามจะเป็ นถํGานํGา ในถํGาประกอบด้วยนํGาตกตัวเมียและตัวผูอ้ ยูด่ ว้ ยกัน สมควรแก่
เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองคุนหมิง จากนัGนนําท่านได้แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื,อของจีน
วิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทัGงใช้เครื, องจักรและแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด จากนัGนนํา
ท่านผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่ าเท้าแช่ยาสมุทรไพรที,ร้านเป่ าฟูหลิง “บัวหิ มะ”
คํ,า
บริ การอาหารคํ,า (มืGอที,3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที,พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
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07.00 น. บริ การอาหารเช้า(มืGอที,4) ณ ห้องอาหารของที,พกั จากนัGนเดินทางไปชมความงามของวัดหยวนทง วัดหลวง
เก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและใหญ่ที,สุดแห่งเมืองคุนหมิงและ มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผมู ้ า
สักการะหรื อเที,ยวชมมากมายภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราช
จําลองซึ, ง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เกรี ยงศักดิS ชมะนันท์ ได้อญั เชิ ญมา ประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนีG อาทิเช่น
โบสถ์ไทย และพระพุทธรู ปเป็ นสัญลักษณ์ เพื,อเชื,อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่าง ไทย-จีน
เที,ยง รับประทานอาหารเที,ยง (มืGอที,5) ณ ภัตราคาร
13.00 น. นําคณะเที,ยวชมเมืองโบราณกวนตู ้ เป็ นแหล่งท่องเที,ยวที,สาํ คัญของนครคุนหมิง เมืองโบราณกวนตูแ้ ห่งนีGเป็ น
ทัGงแหล่งท่องเที,ยว สถานที,ชอ้ ปปิG ง เสืG อผ้า อาหารพืGนเมือง รวมทัGงอาหารที,หลากหลาย มีให้เลือกซืG อ และเลือก
ชมมากมาย อีกทัGงยังเป็ นลานอเนกประสงค์ที,ชาวจีนในนครคุนหมิงจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจใน
บรรยากาศแบบเมืองโบราณ เมืองโบราณกวนตู ้ สร้างขึGนมาเพื,อเป็ นการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้าน
ขายแบบจีนในสมัยก่อน โดยส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์ได้มีการสร้างเจดียแ์ บบธิ เบต และส่ วนบริ เวณ
ด้านหลังของเมืองโบราณกวนตู ้ จะเป็ นที,ตG งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิ เบต เมืองโบราณกวนตู ้ เป็ นเมืองที,สร้าง
ขึGนมาเพื,อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อน ที,มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยู่
ร่ วมกันได้อย่างกลมกลืน อิสระเลือกซืG อของฝากของที,ระลึกตามอัธยาศัย
15.00 น. สมควรแก่เวลานําคณะเดินทางไปยัง สนามบินอูเจียป้ า คุนหมิง เพื,อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
17.55 น. ออกเดินทางจากคุนหมิงสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ เที,ยวบินที, MU 2597
18.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิSถาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
***********************************************************************************
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ค่าตัวV เครื, องบินไปกลับ เชียงราย-คุนหมิง-เชียงราย
ค่านํGาหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ
หักภาษี ณ ที,จ่าย 3 %
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามที,ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ,ม 7 %
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบธรรมดาสี, วนั ทําการ)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ,น และ คนขับรถ
ค่าที,พกั 2 คืน, อาหาร 5 มืGอ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ค่าบัตรเข้าชมตามที,ระบุในรายการ
ค่าเครื, องดื,มนอกเหนือรายการระบุ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ,นและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 (เงื,อนไขตามกรมธรรม์)
ก
% % ;ก
; $
• สํารองที,นง,ั ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยืน, หลักฐานประกอบการขอวีซ่า
• ชําระทัGงหมด หรื อชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท ส่ วนที,เหลือชําระทัGงหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง
ก ก $ก
• กรณี ที,ท่านมีการเปลี,ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนัGนทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที,ท่านมัดจําแล้ว
• กรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนัGนทางบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายที,
เกิดขึGนจริ ง และจะคืนส่ วนที,เหลือให้กบั ท่าน
ก %< / -% = +
• หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที,เดินทาง)
• รู ปถ่ายสี พGืนขาวหรื อฟ้ า หน้าตรงขนาด 2 นิGว จํานวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์ โทรติดต่อ
# : ราคาและรายการนีG อาจเปลี,ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัGงนีGขG ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที,พกั
ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิS ในการเปลี,ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า โดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที,ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์
สิ นค้าพืGนเมืองให้นกั ท่องเที,ยวทัว, ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม,
ชาหลงจิ,ง, เก๊กฮวย ซึ, งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที,ยวทุกท่าน
ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซืGอหรื อไม่ซGื อขึGนอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทัGงสิG น

