
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 13:04

ทัวร์คุนหมิง อทุยานปา่หนิ ถ้ำจิว่เชยีง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

ตื่นตากับธรรมชาติ

อุทนยานป่าหนิงาม
หนิงอกหนิย้อย ถ้ำจิ่วเชียง
หบุเขาเสือกระโจน

ศิลปวัฒนธรรม



ชนกลุ่มน้อยยูนนาน
ตำหนักทอง

ไหว้พระ

วัดหยวนธง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง    6 - 7    คน 18,500

เดินทาง    8 - 9    คน 16,500

เดินทาง  10  คนข้ึนไป 15,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยยนูนาน 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+Chi
na/Yunnan+Nationalities+Village,+1310+Dianchi+Rd,+Xishan,+Kunming,+Yunnan,+China
/@24.9944383,102.6680939,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91
ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!1m5!1m1!1s0x36d085077ddef
1cf:0x2ae8564d5e7daf41!2m2!1d102.667391!2d24.967737?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/Yunnan+Nationalities+Village,+1310+Dianchi+Rd,+Xishan,+Kunming,+Yunnan,+China/@24.9944383,102.6680939,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!1m5!1m1!1s0x36d085077ddef1cf:0x2ae8564d5e7daf41!2m2!1d102.667391!2d24.967737?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

07:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll -
H  สายการบินไทย  
10:00    เหนิฟ้าสู่นครคุนหมิง เท่ียวบินท่ี TG 614
15:45  
 เดินทางถึงทสนามบินนครคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุ
ลกากร และรับสัมภาระ  ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว  (เวลาท่ีประเทศจีนเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน   

เป็นสถานท่ีจัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆท่ีอยู่ในมณฑลยูนนาน รวมท้ังหมด
๒๖ เผ่า  สถานท่ีต้ังอยู่รมิทะเลสาบเตียนฉือ หา่งจากกลางเมืองคุนหมิงไป ๘ กม.
หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยมีเนื้ อท่ี 520 ไร ่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดับ 4A ของประเทศ
เป็นหมู่บ้านจำลองท่ีถูกจัดสร้างข้ึนให้ชนกลุ่มน้อยท้ังหลายได้อาศัยอยู่ตามพื้ นเพเดิ
มของตนเอง และทำมาหากินกับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเย่ียมชม 
นอกจากน้ันภายในหมู่บ้านของแต่ละชนเผ่ายังมีการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเ
องให้นักท่องเท่ียวได้ชม และมีส่วนรว่มในการแสดงด้วย  เช่น การเต้นรำ ร้องเพลง
และการละเล่นของแต่ละชนเผ่า 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน 

เป็นสถานท่ีจัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆท่ีอยู่ในมณฑลยูนนาน รวมท้ังหมด
๒๖ เผ่า  

อาหาร เย็น   ภัตตาคาร

ท่ีพัก Mei Yin Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยยนูนาน 



วันท่ี 2
คุนหมิง - อทุยานป่าหินงาม - อทุยานจ่ิวเซียง 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yu
nnan,+China/Stone+Forest+Tianwaitian,+Anrui+Road,+Xishan,+Kunming,+Yunnan,+Chin
a/%E4%B9%9D%E4%B9%A1%E6%BA%B6%E6%B4%9E+China,+Yunnan,+Kunming,+Yilia
ng/@25.057404,102.7424036,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36d087212cc
4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d083f38fc9d5
5d:0xdcbfe75c8ee9bbf2!2m2!1d102.6942343!2d25.0267852!1m5!1m1!1s0x36daa7e4634c
79e1:0x215f6290d4bac8a8!2m2!1d103.352217!2d25.07004!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yunnan,+China/Stone+Forest+Tianwaitian,+Anrui+Road,+Xishan,+Kunming,+Yunnan,+China/%25E4%25B9%259D%25E4%25B9%25A1%25E6%25BA%25B6%25E6%25B4%259E+China,+Yunnan,+Kunming,+Yiliang/@25.057404,102.7424036,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d083f38fc9d55d:0xdcbfe75c8ee9bbf2!2m2!1d102.6942343!2d25.0267852!1m5!1m1!1s0x36daa7e4634c79e1:0x215f6290d4bac8a8!2m2!1d103.352217!2d25.07004!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่อุทยานป่าหนิงาม เพื่อชมอุทยานหนิปูนธรรมชาติท่ีงดงามท่ีสุดในโลก
อายุกว่า 270 ล้านปี
เดินทางต่อยังถ้ำจิ่วเซียง  ชมหนิงอกหนิย้อยรปูรา่งแปลกตา
และลำธารใหลผ่านภายในถ้ำ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองคุนหมิง

อุทยานป่าหินงาม   

หา่งจากตัวเมืองคุนหมิง ราว 90 กิโลเมตร
ป่าหนิงามฉือหลิน อุทยานหนิปูนธรรมชาติท่ีงดงามท่ีสุดในโลก มีอายุกว่า 270
ล้านปี  โดยยูเนสโก ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว
ท่ีนีมี่เสาหนิรปูรา่งสวยงามแปลกตาตามแต่จะจินตนาการ
โผล่ยอดทอดยาวบนเนื้ อท่ีกว้างขวางกว่า 350 ตารางกิโลเมตร
เฉพาะจุดท่ีเย่ียมชมได้มีกว่า 12 ตารางกิโลเมตร ภายในป่าหนิมีทางแยกกว่า 400
สาย และมีจุดให้เท่ียวชมกว่า 200 จุด 

ถ้ำจิ่วเซียง

Jiu Xiang เป็นถ้ำหนิปูนขนาดยักษ์ในคุนหมิง
ภายในสว่างจ้าด้วยไฟนอีอนหลากสีเหมือนโลกใต้บาดาลในหนังจีน
มีทางเดินปูนอย่างดีตลอดระยะทาง  2
กิโลเมตร และตลอดทางในการเดินชมจะมีท้ังเวทีการแสดงพื้ นเมืองห้องนทิรรศการ
และร้านขายอาหาร  มีทุกอย่างให้บรกิารอยู่ในถ้ำ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีถ้ำนี้ ไม่มีใครปฏิเสธว่าธรรมชาติเมืองจีนย่ิงใหญ่และนา่อัศจ
รรย์จรงิๆ

วันท่ี 2
คุนหมิง - อทุยานป่าหินงาม - อทุยานจ่ิวเซียง 



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

อุทยานป่าหินงาม   อุทยานหนิปูนธรรมชาติท่ีงดงามท่ีสุดในโลก มีอายุกว่า 270 ล้านปี  
ถ้ำจิ่วเซียง  ถ้ำหนิปูนขนาดยักษ์ในคุนหมิง มีทางเดินปูนอย่างดีตลอดระยะทาง 2
กิโลเมตร 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Mei Yin Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
คุนหมิง - อทุยานป่าหินงาม - อทุยานจ่ิวเซียง 

วันท่ี 3
สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park - ตำหนักทองจงเตี้ ยน - อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yu
nnan,+China/Kunming+World+Horti-
Expo+Garden+%EF%BC%88West+Gate%EF%BC%89,+10+Shibo+Rd,+Panlong,+Kunming,
+Yunnan,+China/Golden+Temple+Park,+Chuanjin+Road,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+
China/@25.0416902,102.7300897,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36d0872
12cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d081adc9
d1bd03:0xafa17a3433bab8!2m2!1d102.755137!2d25.07084!1m5!1m1!1s0x36d08039ef650
527:0x3484926ceb30e333!2m2!1d102.771735!2d25.088464!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yunnan,+China/Kunming+World+Horti-Expo+Garden+%25EF%25BC%2588West+Gate%25EF%25BC%2589,+10+Shibo+Rd,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+China/Golden+Temple+Park,+Chuanjin+Road,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+China/@25.0416902,102.7300897,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d081adc9d1bd03:0xafa17a3433bab8!2m2!1d102.755137!2d25.07084!1m5!1m1!1s0x36d08039ef650527:0x3484926ceb30e333!2m2!1d102.771735!2d25.088464!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่ Kunming Waterfall Park แล้วต่อด้วยตำหนักทองจงเตี้ ยน
ก่อนท่ีจะทานอาหารกลางวัน
อิสระช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดิน ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อของฝาก

ตำหนักทองหรือจินเตี้ ยน   

อยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน อยู่ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง
ถูกสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง อู๋ซานกุ้ ย
ผู้ ปกครองดินแดนแถบนี้ ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้ มีความสูง 6.7 เมตร
กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างข้ึนด้วยทองเหลืองท้ังหลัง น้ำหนัก กว่า 250
ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน
มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงท่ีล้อมรอบเมือง
มีกระบ่ีเจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20
กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าท้ังสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง
อู๋ซานกุ้ ย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Kunming Waterfall Park เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ 
และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดฮติของชาวเมืองคุนหมิงอยู่ขณะนี้
ตำหนักทองหรือจินเตี้ ยน  สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง ด้วยทองเหลืองท้ังหลัง น้ำหนัก กว่า
250 ตัน 
ถนนคนเดิน ย่านหนานผิงเจีย เป็นอีกหนึง่ย่านช๊อปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของเมืองคุณหมิง 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Mei Yin Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park - ตำหนักทองจงเตี้ ยน - อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน



วันท่ี 4
เขาซีซาน - วัดหยวนธง - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yu
nnan,+China/Golden+Temple+Park,+Chuanjin+Road,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+Chi
na/Xishan+Mountain,+Xishan,+Kunming,+China/Temple+de+Yuantong+China,+Yunnan,
+Kunming,+Wuhua,+Unnamed+Road+%E9%82%AE%E6%94%BF%E7%BC%96%E7%A0
%81:+650221/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/@24.9897961,102.6
299844,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983
225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d08039ef650527:0x3484926ceb30e
333!2m2!1d102.771735!2d25.088464!1m5!1m1!1s0x36d08558d165fab9:0x9467ae4ab568c
d32!2m2!1d102.638444!2d24.934343!1m5!1m1!1s0x36d083d7768c19f5:0xfb7093b99112b
4f7!2m2!1d102.7104332!2d25.0549807!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c
2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางข้ึนเขาซีซาน หรอื ประตูมังกร ซึ่งอยู่หา่งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร
ก่อนท่ีจะกลับมาไหว้พระท่ีวัดหยวนธง
สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
15:20    เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาตินครคุนหมิง
โดยสายการการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 613
16:30    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

ประตูมังกร เขาซีซาน  

หา่งออกจากตัวเมืองประมาณ 29 กม. เป็นส่วนหนึง่ของวัดในลัทธเิต๋า สร้างในช่วง
ค.ศ.1718-1843 ผ่านอุโมงค์หนิท่ีสกัดไว้ตามไหล่เขา
พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธเิต๋าซึ่งสร้างข้ึน
ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี
มาลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้าง ข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง
เชื่อกันว่าเป็นประตูแหง่ความสิรมิงคล ซึ่งถ้าผู้ ใดได้เดินลอดผ่านประตูแหง่นี้
จะประสบแต่ความสำเรจ็โชคดี ประตูแหง่นี้ ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่รมิหน้าผา 

https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yunnan,+China/Golden+Temple+Park,+Chuanjin+Road,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+China/Xishan+Mountain,+Xishan,+Kunming,+China/Temple+de+Yuantong+China,+Yunnan,+Kunming,+Wuhua,+Unnamed+Road+%25E9%2582%25AE%25E6%2594%25BF%25E7%25BC%2596%25E7%25A0%2581:+650221/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/@24.9897961,102.6299844,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d08039ef650527:0x3484926ceb30e333!2m2!1d102.771735!2d25.088464!1m5!1m1!1s0x36d08558d165fab9:0x9467ae4ab568cd32!2m2!1d102.638444!2d24.934343!1m5!1m1!1s0x36d083d7768c19f5:0xfb7093b99112b4f7!2m2!1d102.7104332!2d25.0549807!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ประตูมังกร เขาซีซาน  เป็นส่วนหนึง่ของวัดในลัทธเิต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 
วัดหยวนทง  เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในคุนหมิง 
เดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 4
เขาซีซาน - วัดหยวนธง - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



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

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