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พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 13:08

ทัวร์คุนหมิง แชงกรล่ีา ล่ีเจยีง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปทัวร์สว่นตัว
ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

ตื่นตากับธรรมชาติและการแสดง

ภูเขาหมิะมังกรหยก
หบุเขาเสือกระโจน
โชว์จางอี้ โหม๋ว

ชมศิลปะ วัฒนธรรม



วัดลามะซงจ้านหลิน
เมืองเก่าจงเตี้ ยน
เมืองเก่าลี่เจียง

ไหว้พระ

วัดหยวนธง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

 เดินทาง     6 - 7    คน 26,900

 เดินทาง     8 - 9    คน 24,900

 เดินทาง   10  คนข้ึนไป 23,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่นแปลงท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับวันท่ีเดินทาง  

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - เมืองเสยีงหยนู

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+Chi
na/Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/@26.3750037,100.0959729,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1
m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!1m
5!1m1!1s0x3721b477dcd8a971:0xd60b8c732cc4bf6!2m2!1d99.700836!2d27.829743!3e0?
hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/@26.3750037,100.0959729,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!1m5!1m1!1s0x3721b477dcd8a971:0xd60b8c732cc4bf6!2m2!1d99.700836!2d27.829743!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

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

เมืองเสียงหยูน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียงหยูน เป็นเมืองเล็กๆ
อยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง )

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ระหว่างการเดินทางแวะชมทัศนยีภาพตลอดข้างทาง

อาหาร เย็น   ภัตตาคาร

ท่ีพัก Fei Long Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - เมืองเสยีงหยนู

วันท่ี 2
เมืองเก่าจงเตี้ ยน - ชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอืกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niw
ang+Road,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Tiger+Leaping+Gorge,+Shangri-
La,+Deqen,+Yunnan,+China/Lijiang,+Yunnan,+China/@27.3180816,99.39772,9z/data=!3
m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3721b477dcd8a971:0xd60b8c732cc4bf6!2m2!1d99.70
0836!2d27.829743!1m5!1m1!1s0x3721ba167e629fa9:0x24db47873daf48e2!2m2!1d99.703
601!2d27.84621!1m5!1m1!1s0x3720e825fc6ccfa9:0xb8609916f2ea8cca!2m2!1d100.11387
8!2d27.18939!1m5!1m1!1s0x3720afe6400bd3e9:0xb8d458833d475da8!2m2!1d100.22775!
2d26.855047!3e0?hl=en

วันท่ี 2
เมืองเก่าจงเตี้ ยน - ชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอืกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน

https://www.google.co.th/maps/dir/Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niwang+Road,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Tiger+Leaping+Gorge,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Lijiang,+Yunnan,+China/@27.3180816,99.39772,9z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x3721b477dcd8a971:0xd60b8c732cc4bf6!2m2!1d99.700836!2d27.829743!1m5!1m1!1s0x3721ba167e629fa9:0x24db47873daf48e2!2m2!1d99.703601!2d27.84621!1m5!1m1!1s0x3720e825fc6ccfa9:0xb8609916f2ea8cca!2m2!1d100.113878!2d27.18939!1m5!1m1!1s0x3720afe6400bd3e9:0xb8d458833d475da8!2m2!1d100.22775!2d26.855047!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

เมืองจงเตี้ ยน

เมืองจงเตี้ ยน Zhongdian หรอื แชงกรี-ล่า Shagri-La เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับ ธเิบต
มณฑลยูนนาน
สาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ ยนเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติแล
ะวัฒนธรรมของชาวทิเบต
ทางการจีนเหน็ว่าเมืองจงเตี้ ยนแหง่นี้ มีความงดงามตามนยิายของ เจมส์ ฮลิตัน
จึงเปลี่ยนชื่อจาก เมืองจงเตี๊ ยน เป็น แซงกรลี่า
โดยชื่อแชงกรลีาน้ันมาจากภาษาธเิบต
หมายถึงหนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต
และแปลอีกความหมายหนึง่ว่า
ดินแดนอีกด้านหนึง่ของโลกหรอืแดนสวรรค์บนโลกจากตัวเมืองแชงกรลี่าหรอืเมือง
จงเตี๊ ยน จะมองเหน็ภูเขาสูงมีหมิะปกคลุมเกือบตลอดท้ังปี (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง Changjiangdiyiwan ซึ่งเกิดจากแม่น้ำจินซาเจียง
ท่ีไหลลงมาจากชิงไหแ่ละทิเบต ซึ่งเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ลอ
แล้วหักเส้นทางโค้ง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื
ไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึง่กลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง
ชมช่องเขาเสือกระโจน Hutiaoxia “ไทเกอร์ลิป
ป้ิงจอร์จ’’ ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง
(แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงท่ีแคบท่ีสุดประมาณ 30
เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้ มีความแคบมาก
จนทำให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้
จึงเป็นท่ีมาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน
อิสระท่านได้เดินเท่ียวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ ยน Zhongdian Old
Town เพลิดเพลินช้อปป้ิงถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย
ชมบ้านเรอืนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้ อของท่ีระลึกแบบทิเบต เช่น
หมวกคาวบอย แส้หางจามร ีเครือ่งประดับดินเผา เครือ่งเงิน และหนิสีฟ้า เหลือง
แดงแบบทิเบต

วันท่ี 2
เมืองเก่าจงเตี้ ยน - ชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอืกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองจงเตี้ ยน เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับ ธเิบต มณฑลยูนนาน
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ ยวหักเป็นรปูอักษร V
ซึ่งแม่น้ำแยงซีท่ีไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้ มีชื่อว่า จินซา

จนกลายเป็นแม่น้ำท่ียาวท่ีสุดของจีน  
หุบเขาเสือกระโจน เป็นหบุเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง
หบุเหวลึกเกือบ 1000 เมตร 
เมืองโบราณล่ีเจี่ยง หรอื เมืองเก่าล่ีเจียง  มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี
ซึ่งสถานท่ีแหง่นี้ เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse
สายเก่า 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น         ภัตตาคาร

ท่ีพัก Jixiangyuan Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
เมืองเก่าจงเตี้ ยน - ชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอืกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ ยน

วันท่ี 3
วัดลามะซงจ้านหลิน - ล่ีเจียง - เมืองโบราณล่ีเจียง - สระมังกรดำ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%E
4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E5%85%A
B%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%AE%B5209/Yulong+Snow+Mountain,+Yulong,+Lijiang,
+China/Jade+Water+Village,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/@26.9894247,100.151748
9,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!
2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x3720c3d93cf9e171:0xc41d19ba9307895
6!2m2!1d100.175!2d27.0983333!1m5!1m1!1s0x3720c63ac5401103:0xee956f74607ce4d!2
m2!1d100.201938!2d27.003115!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E5%2585%25AB%25E4%25B8%2580%25E4%25B8%258B%25E6%25AE%25B5209/Yulong+Snow+Mountain,+Yulong,+Lijiang,+China/Jade+Water+Village,+Yulong,+Lijiang,+Yunnan,+China/@26.9894247,100.1517489,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x3720c3d93cf9e171:0xc41d19ba93078956!2m2!1d100.175!2d27.0983333!1m5!1m1!1s0x3720c63ac5401103:0xee956f74607ce4d!2m2!1d100.201938!2d27.003115!3e0?hl=en


การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ท่ีสำคัญของเมืองแชงกรลี่า 

เมืองล่ีเจียง

เดินทางสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งต้ังอยู่ในหบุเขาท่ีมีทัศนยีภาพงดงาม
เป็นถิ่นท่ีอยู่ของชาวหนา่ซี
ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความนา่สนใจท้งัทางขนบธรรมเนยีมและวัฒนธรรม เช่น
การมีโครงสร้างทางสังคม แบบสตรเีป็นใหญ่
นอกจากนน้ันยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
สระน้ำมังกรดำ หรอื เฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรยีกว่าสวนยู้วฉวน
ต้ังอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง

วันท่ี 3
วัดลามะซงจ้านหลิน - ล่ีเจียง - เมืองโบราณล่ีเจียง - สระมังกรดำ



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ท่ีสำคัญของเมืองแชงกรลี่า
อยู่หา่งจากตัวเมืองจงเตี้ ยนไปทางเหนอืประมาณ 5 กิโลเมตร
วัดนี้ สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษท่ี 18 
สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรงุลาซา 
เป็นวัดนกิายลามะแบบธเิบตท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
และในยามเทศกาล ชาวทิเบตท่ีนียั่งคงรักษาประเพณท่ีีจะจัดข้ึนตามวัดสำคัญๆ
เหล่านี้  ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน
เมืองล่ีเจียง  ลี่เจียงเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลยูนนาน 
สระน้ำมังกรดำ หรอื เฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรยีกว่าสวนยู้วฉวน
ต้ังอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง หา่งจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนอืประมาณ 1
กิโลเมตร มีพื้ นท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1737
สมัยราชวงศ์ชิง แมนจู สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นท่ีความใสของน้ำท่ีใสราวกับมรกต
นอกจากนี้  ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
ท่ีผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และหนา่ซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแหง่นี้ มี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา
ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รปูภาพต่างๆ
และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Jixiangyuan Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
วัดลามะซงจ้านหลิน - ล่ีเจียง - เมืองโบราณล่ีเจียง - สระมังกรดำ

วันท่ี 4
ล่ีเจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นัง่กระเช้า) - ชมโชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก -
นัง่รถไฟความเรว็สงูสูคุ่นหมิง



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%E
4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E4%B8%83%E4%B8%80%E8%A1%97%E5%85%A
B%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%AE%B5209/Black+Dragon+Pool+%EF%BC%88Northwe
st+Gate%EF%BC%89,+Jiaoyu+Road,+Gucheng,+Lijiang,+Yunnan,+China/Mei+Yin+Hotel,
+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yunnan,+China/@25.9035119,100.2242596,8z/data=!3
m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!2m2!1d100.24
46205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x3720ca23a2b2c5d5:0x47c1f2f4238f18a0!2m2!1d100.2
33428!2d26.887185!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.7
6285!2d24.9969!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย

นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมังกรหยก Jade Dragon Snow
Mountain ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขา
ชมโชว์จางอี้ โหม๋ว Impression  Lijiang โชว์อันย่ิงใหญ่ 
อุทยานน้ำหยก  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหนา่ซี
โดยจะแบ่งได้เป็น 3 ช้ัน 
นัง่รถไฟฟ้าความเรว็สูงสู่นครคุนหมิง ขบวนท่ี D 8794 19.10 – 22.22 น

วันท่ี 4
ล่ีเจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นัง่กระเช้า) - ชมโชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก -
นัง่รถไฟความเรว็สงูสูคุ่นหมิง

https://www.google.co.th/maps/dir/Jixiangyuan+China,+Yunnan,+Lijiang,+Gucheng,+%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E4%25B8%2583%25E4%25B8%2580%25E8%25A1%2597%25E5%2585%25AB%25E4%25B8%2580%25E4%25B8%258B%25E6%25AE%25B5209/Black+Dragon+Pool+%25EF%25BC%2588Northwest+Gate%25EF%25BC%2589,+Jiaoyu+Road,+Gucheng,+Lijiang,+Yunnan,+China/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yunnan,+China/@25.9035119,100.2242596,8z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3720ca6cf2c5d82f:0x1b6a70533039f443!2m2!1d100.2446205!2d26.8687126!1m5!1m1!1s0x3720ca23a2b2c5d5:0x47c1f2f4238f18a0!2m2!1d100.233428!2d26.887185!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow
Mountain ข้ึนสู่จุดชมวิวบนยอดเขาท่ีความสูงกว่า 3,356 เมตร
และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร
เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสวยงามท่ีสุด
ตลอดสองข้างทางท่ีข้ึนยอดเขา
ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ
โดยยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดน้ันสูงถึง 5,596 เมตร เหนอืระดับน้ำทะเล
จึงมีหมิะปกคลุมตลอดปี
ชมโชว์จางอ้ีโหม๋ว Impression  Lijiang ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้  โหมว
ผู้ กำกับชาวจีนท่ีมีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจาง อี้  โหมว
ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งข้ึนมาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร
เหนอืระดับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ
ซึ่งการแสดงนี้ ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น
พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ
อุทยานน้ำหยก หรอื Jade Water Village
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหนา่ซี
โดยกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรปูป้ันแกะสลักด้วยไม้
และน้ำตกมังกรท่ีไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ช้ัน
ช้ันแรกมีชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ช้ันท่ีสองชื่อ มังกรเล่นน้ำ ช้ันท่ีสามชื่อ
มังกรโบยบินน้ำในอุทยานจะเป็นท่ีน้ำมีอุณหภูมิท่ีเหมาะแก่การเลี้ ยงปลาแซลมอนม
าก ดังน้ันเราจะเหน็ปลาแซลมอนท้ังสีดำและสีทองว่ายอยู่ในสร
เม่ือถึงคุนหมิงเข้าเช็คอินท่ีพักเชิญท่านอิสระ ช้อบ ชิม แชะ ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Meiyin Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
ล่ีเจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นัง่กระเช้า) - ชมโชว์จางอี้ โหม๋ว - อทุยานน้ำหยก -
นัง่รถไฟความเรว็สงูสูคุ่นหมิง



วันท่ี 5
วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yu
nnan,+China/Yuantong+Buddhist+Temple,+Wuhua,+Kunming,+Yunnan,+China/Golden+
Temple+Park,+Chuanjin+Road,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+China/Kunming+Airport,+G
uandu,+Kunming,+Yunnan,+China/@25.0482709,102.7053516,13z/data=!3m1!4b1!4m26!
4m25!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.99
69!1m5!1m1!1s0x36d083d8f188005b:0x5f7d55338ceee6cb!2m2!1d102.7117054!2d25.050
3315!1m5!1m1!1s0x36d08039ef650527:0x3484926ceb30e333!2m2!1d102.771735!2d25.08
8464!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994
713!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Mei+Yin+Hotel,+No.1689,+Yulong+Rd,+Kunming,+Yunnan,+China/Yuantong+Buddhist+Temple,+Wuhua,+Kunming,+Yunnan,+China/Golden+Temple+Park,+Chuanjin+Road,+Panlong,+Kunming,+Yunnan,+China/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+China/@25.0482709,102.7053516,13z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x36d087212cc4b01b:0x557be8a983225cbc!2m2!1d102.76285!2d24.9969!1m5!1m1!1s0x36d083d8f188005b:0x5f7d55338ceee6cb!2m2!1d102.7117054!2d25.0503315!1m5!1m1!1s0x36d08039ef650527:0x3484926ceb30e333!2m2!1d102.771735!2d25.088464!1m5!1m1!1s0x36d086c2ef91ab25:0xdd3b65f12c4c2812!2m2!1d102.74595!2d24.994713!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอิ่มอรอ่ยกับอาหารเช้าท่ีห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำไหว้พระท่ีวัดหยวนธง
ตำหนักทองจงเตี้ ยน
เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในคุนหมิง
สร้างมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี
แต่การสร้างวัดแหง่นี้ จะแปลกกว่าวัดอื่นๆในจีน
เพราะโดยปกติการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา
แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำท่ีสุด เนือ่งจากวัดแหง่นี้
ไม่ได้สร้างข้ึนเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน 
สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
15:20    เหนิฟ้าจากสนามบินนานาชาตินครคุนหมิง โดยสายการการบินไทย
เท่ียวบินท่ี TG 613
16:30    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ ภาพ

ตำหนักทองหรือจินเตี้ ยน   

ต้ังอยู่บนภูเขา 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

วันท่ี 5
วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุรรณภูมิ



ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถนท่ีท่องเท่ียว

วัดหยวนทง   เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในคุนหมิง 
ตำหนักทองหรือจินเตี้ ยน   มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร
สร้างข้ึนด้วยทองเหลืองท้ังหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน 
ทานอาหารกลางวัน ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 5
วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าต๋ัวรถไฟความเรว็สูง (ท่ีนัง่ระดับ 2)
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
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/537

https://www.atsiamtour.com/china/537
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