 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 13:04

ทัวร์คุนหมิง อทุ ยานปา่ หนิ ถ้ำจวิ่ เชยี ง 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ // ราคาทัวร์ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ

อุทนยานป่าหนิ งาม
หนิ งอกหนิ ย้อย ถ้ำจิ่วเชียง
หบุ เขาเสือกระโจน
ศิลปวัฒ นธรรม

ชนกลุ่มน้อยยูนนาน
ตำหนักทอง
ไหว้พระ

วัดหยวนธง




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คนขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม

18,500
16,500
15,500
3,000

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - หมบู่ ้ านชนกลมุ่ น้อยยนู นาน
แผนที่

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

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - หมบู่ ้ านชนกลมุ่ น้อยยนู นาน
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

07:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll H สายการบินไทย
10:00 เหนิ ฟ้ าสนู่ ครคนุ หมิง เที่ยวบินที่ TG 614
15:45
เดินทางถึงทสนามบินนครคนุ หมิง ประเทศจีน ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุ
ลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเที่ยว (เวลาที่ประเทศจีนเรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หมบู่ ้ านชนเผา่ ยูนนาน

เป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผา่ ตา่ งๆที่อยใู่ นมณฑลยนู นาน รวมทั้ งหมด
๒๖ เผา่ สถานที่ตั้งอยรู่ มิ ทะเลสาบเตียนฉือ หา่ งจากกลางเมืองคนุ หมิงไป ๘ กม.
หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยมีเนื้ อที่ 520 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ
เป็นหมู่บ้านจำลองที่ถูกจัดสร้างขึ้นให้ชนกลุ่มน้อยทั้ งหลายได้อาศัยอยู่ตามพื้นเพเดิ
มของตนเอง และทำมาหากินกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
นอกจากนั้ นภายในหมบู่ ้ านของแตล่ ะชนเผา่ ยังมีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเ
องให้นักทอ่ งเที่ยวได้ชม และมีสว่ นรว่ มในการแสดงด้วย เชน่ การเต้นรำ ร้องเพลง
และการละเลน่ ของแตล่ ะชนเผา่
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน

เปน็ สถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผา่ ตา่ งๆที่อยใู่ นมณฑลยนู นาน รวมทั้ งหมด
๒๖ เผ่า
อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
Mei Yin Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เย็น

วันที่ 2

คุนหมิง - อทุ ยานป่าหินงาม - อทุ ยานจิ่วเซียง
แผนที่

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

วันที่ 2

คุนหมิง - อทุ ยานป่าหินงาม - อทุ ยานจิ่วเซียง
การเดินทาง&
ข้อมูล

ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางสอู่ ุทยานป่าหนิ งาม เพื่อชมอุทยานหนิ ปูนธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลก
อายกุ วา่ 270 ล้านปี
เดินทางตอ่ ยังถ้ำจิ่วเซียง ชมหนิ งอกหนิ ย้อยรปู รา่ งแปลกตา
และลำธารใหลผา่ นภายในถ้ำ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองคนุ หมิง
อุทยานป่าหินงาม

หา่ งจากตัวเมืองคุนหมิง ราว 90 กิโลเมตร
ป่าหนิ งามฉือหลิน อทุ ยานหนิ ปูนธรรมชาติที่งดงามที่สดุ ในโลก มีอายกุ วา่ 270
ล้านปี โดยยูเนสโก ได้ข้ ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว
ที่นมี่ ีเสาหนิ รปู รา่ งสวยงามแปลกตาตามแตจ่ ะจินตนาการ
โผล่ยอดทอดยาวบนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 350 ตารางกิโลเมตร
เฉพาะจุดที่เยี่ยมชมได้มีกว่า 12 ตารางกิโลเมตร ภายในป่าหนิ มีทางแยกกว่า 400
สาย และมีจุดให้เที่ยวชมกว่า 200 จุด
ถ้ำจิ่วเซียง

Jiu Xiang เป็นถ้ำหนิ ปนู ขนาดยักษ์ในคนุ หมิง
ภายในสวา่ งจ้าด้วยไฟนอี อนหลากสีเหมือนโลกใต้บาดาลในหนังจีน
มีทางเดินปูนอย่างดีตลอดระยะทาง 2
กิโลเมตร และตลอดทางในการเดินชมจะมีทั้งเวทีการแสดงพื้นเมืองห้องนทิ รรศการ
และร้านขายอาหาร มีทุกอย่างให้บรกิ ารอยู่ในถ้ำ
นักทอ่ งเที่ยวที่มาเที่ยวที่ถ้ำนี้ไมม่ ีใครปฏิเสธวา่ ธรรมชาติเมืองจีนยิ่งใหญแ่ ละนา่ อัศจ
รรย์จรงิ ๆ

วันที่ 2

คุนหมิง - อทุ ยานป่าหินงาม - อทุ ยานจิ่วเซียง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

อุทยานหนิ ปูนธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลก มีอายุกวา่ 270 ล้านปี
ถ้ำหนิ ปูนขนาดยักษ์ในคุนหมิง มีทางเดินปูนอย่างดีตลอดระยะทาง 2
กิโลเมตร
อทุ ยานป่าหินงาม
ถ้ำจิ่วเซียง

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Mei Yin Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park - ตำหนักทองจงเตี้ยน - อสิ ระช้อปป้ งิ ถนนคนเดิน
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yu
nnan,+China/Kunming+World+HortiExpo+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

วันที่ 3

สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park - ตำหนักทองจงเตี้ยน - อสิ ระช้อปป้ งิ ถนนคนเดิน
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่ Kunming Waterfall Park แล้วตอ่ ด้วยตำหนักทองจงเตี้ยน
กอ่ นที่จะทานอาหารกลางวัน
อิสระช้อปป้ งิ ที่ถนนคนเดิน ให้ทา่ นได้มีเวลาเลือกซื้อของฝาก
ตำหนักทองหร ือจินเต้ ยี น

อยบู่ นภูเขา หมิงฟ่งซาน อยดู่ ้ านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง
ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง อ๋ ซู านก้ ยุ
ินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร
ผ้ ปกครองด
ู
กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้ งหลัง น้ำหนัก กวา่ 250
ตัน เป็นสิ่งปลกู สร้างทองเหลืองที่ใหญท่ ี่สดุ ของจีน
มีกำแพงและป้ อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง
มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20
กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้ งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง
อ๋ ซู านก้ ยุ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

Kunming Waterfall Park เป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวแหง่ ใหม่
และเป็นที่พักผอ่ นหยอ่ นใจยอดฮติ ของชาวเมืองคุนหมิงอยขู่ ณะนี้
ตำหนักทองหร ือจินเต้ ยี น สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง ด้วยทองเหลืองทั้ งหลัง น้ำหนัก กวา่
250 ตัน
ถนนคนเดิน ย่านหนานผิงเจีย เป็นอีกหนึง่ ยา่ นช๊อปป้ ิงที่มีชื่อเสียงของเมืองคุณหมิง
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Mei Yin Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

เขาซีซาน - วัดหยวนธง - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนท่ี

การเดินทาง&
ข้อมูล

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางขึ้นเขาซีซาน หรอื ประตูมังกร ซึ่งอยู่หา่ งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร
กอ่ นที่จะกลับมาไหว้พระที่วัดหยวนธง
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
15:20 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาตินครคุนหมิง
โดยสายการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16:30 ถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ
ประตูมังกร เขาซีซาน

หา่ งออกจากตัวเมืองประมาณ 29 กม. เป็นส่วนหนึง่ ของวัดในลัทธเิ ต๋า สร้างในชว่ ง
ค.ศ.1718-1843 ผา่ นอุโมงค์หนิ ที่สกัดไว้ตามไหลเ่ ขา
พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธเิ ต๋าซึ่งสร้างขึ้น
ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี
มาลอดประตมู ั งกร หลงเหมิน ซึ่งสร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
เชื่อกันวา่ เป็นประตแู หง่ ความสิรมิ งคล ซึ่งถ้าผ้ ใู ดได้เดินลอดผา่ นประตแู หง่ นี้
จะประสบแต่ความสำเรจ็ โชคดี ประตูแหง่ นี้ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่รมิ หน้าผา

วันที่ 4

เขาซีซาน - วัดหยวนธง - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
สถานท่ีท่องเ
ที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นส่วนหนึง่ ของวัดในลัทธเิ ต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843
เป็นอารามทางพระพทุ ธศาสนาที่ใหญท่ ี่สดุ และเกา่ แกท่ ี่สดุ ในคนุ หมิง
เดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน กอ่ นที่จะเดินทางสู่สนามบิน
ประตูมังกร เขาซีซาน
วัดหยวนทง

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

