 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:43

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจยี ง ภเู ขามังกรหยก ถ้ำจวิ่ เซยี ง 5 วัน 4 คืน
กร๊ ปุ ทัวร์สว่ นตัวเดินทาง 10 ทา่ นขึ้ นไป ราคายังไมร่ วมตั ๋ วเครือ่ งบิน



ไฮไลท์ทริป
เจดียสามองค์ สัญญาลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่มีฮอ่ งเต้มาบวชถึง 13 พระองค์
หมบู่ ้ านสี่โจวหรอื หมบุ่ ้ านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผา่ ไป๋
สระน้ำมังกรดำ ชมความงามธรรมชาติของอุทยานและน้ำในบึงที่ใสสะอาด
ชมโชว์ Impression Lijiang ซึ่งกำกับโดยจางอี้ โหม๋วชุด
ภูเขาหมิ ะมังกรหยก เพื่อชมกราเซียและเล่นหมิ ะ
อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะที่มีบอ่ น้ำเลี้ ยงปลาหลายชนดิ เชน่ ปลาแซลมอล
ร้านบัวหมิ ะ เป่าฟู่หลิง ยาประจำบ้านที่มีช่อื เสียงและมีสรรพคุณมากมาย
ถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำที่ประกอบด้วยหนิ งอกหนิ ย้อยรปู รา่ งแปลก สีสันสวยงาม
วัดหยวนทง วัดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุณหมิง



ราคา
วันเดินทาง ขึ้นอยทู่ ี่ลูกค้ากำหนด
เดินทางตั้ งแต่ 10 คน

ราคา/คน
13,500.-

วันเดินทาง ขึ้นอยทู่ ่ลี ูกค้ากำหนด

ราคา/คน

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,000.-

หมายเหตุ :
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับวันที่เดินทาง
- โปรแกรมเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของลูกค้า

ราคาคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน

ราคาโดยประมาณ/คน

แอร์เอเซีย ไป-กลับ กรงุ เทพฯ-คุนหมิง


7,500 - 11,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - คุนหมิง-ต้าลี่ (-/-/D) - โปรแกรมการเดินทางโดยสังเขป
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:30 นัดพบกันที่สวุ รรณภมู ิ ชั้ น 4 เค้าเตอร์การบินไทย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลfสัมภาระ
10:30 เดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง
ช่วงบ่าย
14:05 เวลาท้องถิ่นซึ่งเรว็ กว่าเมืองไทย 1 ชั ่วโมง เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง...
ผา่ นการตรวจเอกสารดา่ นตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าจีนทำการต้อนรับเดินทางโดยรถบัสสู่ เมืองต้าลี่ระยะทาง 380 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั ่วโมง ระหวา่ งการเดินทางจะแวะพักให้ทา่ นได้ทำธรุ ะสว่ นตัว
ถึงเมืองต้าลี่เวลา

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

19:30 เข้าเช็คอินที่พัก รับประทานอาหารที่ภัตตาคารในห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
มื้อกลางวั น
อาหารบนเครือ่ งบิน
Regent Hotel 5*

ต้าหลี่ - ลี่เจียง (B/L/D)

วันที่ 2

ต้าหลี่ - ลี่เจียง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางเพื่อไปชมชมเจดีย์ สามองค์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองต้าลี่
เป็นวัดที่สมัยก่อนมีฮอ่ งเต้มาบวชที่วัดนี้ถึง 13 พระองค์ เดินทางต่อชม
และช้อปป้ ิงเครือ่ งเงินที่เมืองเก่าต้าลี่ เนือ่ งจากที่นคี่ ุณภาพของเงินนั้ นบรสิ ุทธ์ ถิ ึง 99 %
เดินทางสู่ หมบู่ ้ านสี่โจวหรอื หมบุ่ ้ าน ชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผา่ ไป๋ อาทิ
การแสดงนาฎศิลป์ พิธกี ารแตง่ งาน วิธกี ารชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส
ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไป๋ที่หาดูได้ยาก
ช่วงบ่าย
หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั ่วโมง

อาหาร

ถึงเมืองเก่าลี่เจียง
พาชมสระน้ำมังกรดำชมความงามธรรมชาติของอุทยานและน้ำในบึงที่ใสสะอาดจนสามารถ
สะท้อนภาพวิว ทิวทัศน์ของเทือกเขาหมิ ะมังกรหยกให้เหน็ ได้อยา่ งชัดเจน...
เข้าเช็คอินที่พัก... เย็นรับประทานอาหารไทย... อิสระเดินเลน่ ช้อปป้ งิ ที่เมืองเกา่ ลี่เจียง
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเย ็น
ร้านอาหารไทย
ลี่เจียง SHINER HOTEL หรอื เทียบเท่า 4*

ลี่เจียง - สัมผัสหิมะภูเขามังกรหยก - ต้าหลี่ (B/L/D)
การเดินทาง

วันที่ 3

ลี่เจียง - สัมผัสหิมะภูเขามังกรหยก - ต้าหลี่ (B/L/D)

สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานภูเขาหมิ ะมังกรหยกระหว่างทางหยุดซื้ ออ๊อกซิเจนกระป๋องเพื่อเตรยี มตัวไว้ขณะขึ้นสู่ท่สี
เดินทางถึงสถานที่แสดงโชว์ซึ่งกำกับโดยจางอี้ โหม๋วชุด Impression Lijiang...
หลังการแสดงจบนำขึ้นรถบัสไฟฟ้ าเดินทางสู่สถานกี ระเช้า เพื่อขึ้นสู่ส่วนกลางของภูเขาหมิ ะมังกรหยก
เพื่อชมกราเซีย และเล่นหมิ ะความสูงประมาณ 4,300 เมตร
นั ง่ กระเช้าขึ้นสยู่ อดเขามังกรหยก และใช้เวลาอยขู่ ้ างบนประมาณ 1 ชั ่วโมง เพื่อถา่ ยรปู และเลน่ หว่ งยาง สไลด์
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเที่ยวอทุ ยานน้ำหยก อทุ ยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีบอ่ น้สำหรับเลี้ยงปลาหลายชนดิ
อาทิเช่นปลาแซลมอล
เดินทางต่อกลับยังเมืองเก่าต้าหลี่ ระยะทาง 180 กิโลเมตร เข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร

หลังรับประทานหารเย็นเสรจ็ ก็เดินเลน่ อิสระ ตลาดคนเดินตามอัธยาศัย
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
HOTEL 4*

วันที่ 4

ต้าหลี่ - คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง หรอื อทุ ยาน ป่าหิน (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
หลังอาหารมีเวลาให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย เวลาสมควรเดินทางสู่คุนหมิงซึ่งใช้เวลาประมาณ 2
ชั ่วโมง
เข้าเยี่ยมชมร้าน บัวหมิ ะยาครอบจักวาล เป่า ฟู่หลิง
ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชว่ ยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเชน่
น้ำร้อนลวก หรอื น้ำมัน ชว่ ยลดการอักเสบ และเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสถู่ ้ ำจิ่วเซียง อยหู่ า่ งออกจากเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร
ชมความงามภายในถ้ำที่ประกอบด้วยหนิ งอกหนิ ย้อยที่สวยงามรปู รา่ งแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม
ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างนา่ อัศจรรย์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับคุนหมิง

วันที่ 4

ต้าหลี่ - คนุ หมิง - ถ้ำจิ่วเซียง หรอื อทุ ยาน ป่าหิน (B/L/D)
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
JINJIANG HOTEL ตึก B หรอื เทียบเทา่ 4*

วันที่ 5

คุนหมิง - กรงุ เทพฯ (B/L/-)
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลังอาหารนำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
ช่วงบ่าย
15.20 เหนิ ฟ้ าสสู่ วุ รรณภมู ิด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 613

16.30 เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสรจ็ เดินทางชมและไหว้พระที่วัดหยวนธง เข้าร้านใบชา และ
ใข่มุก
อาหาร
มื้อเช้า
ภัตตาคาร เมนสู ุกี้เหด็
[เงื่อนไข)

ราคานี้รวม
เข้าร้านช้อป 5 แหง่ (1) ต้าหลี่ -หนิ ออ่ น (2) ลี่เจียง-หยก (3) คุนหมิง-นวดเท้า(บัวหมิ ะ), ใบชา, ไขม่ ุก
ค่าที่พักระดดับมาตราฐาน 5*, 4* จำนวน 4 คืน
คา่ ธรรมเนยี มสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ
คา่ อาหารทุกมื้อตามรายการ
คา่ น้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด
คา่ มัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทยบรกิ ารตลอดรายการ

บรกิ ารน้ำดื่มวันละขวด
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าวีซ่าจีน
คา่ ทิปไกด์ และคนขับรถ
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ทิปยกกระเป่าขึ้นห้องพัก
ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าธรรมเนยี มวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
คา่ น้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพย์ ค่าอาหารนอกเหนอื รายการ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

