 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 13:08

ทัวร์คุนหมิง แชงกรลี า่ ล่เี จยี ง 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ ทัวร์สว่ นตัว
ไมเ่ ข้าร้านรัฐบาล Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

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

ภูเขาหมิ ะมังกรหยก
หบุ เขาเสือกระโจน
โชว์จางอี้โหม๋ว
ชมศิลปะ วัฒ นธรรม

วัดลามะซงจ้านหลิน
เมืองเกา่ จงเตี้ ยน
เมืองเก่าลี่เจียง
ไหว้พระ

วัดหยวนธง


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คนขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่นแปลงทั้ งนี้ข้ ึนอยกู่ ั บวันที่เดินทาง


ราคา / คน
26,900
24,900
23,500
4,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - เมืองเสยี งหยนู
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Kunming+Airport,+Guandu,+Kunming,+Yunnan,+Chi
na/ShangriLa,+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

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - เมืองเสยี งหยนู
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
เดินทางถึงสนามบินนครคนุ หมิง ประเทศจีน ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ ก
ากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก
จุดรับนักท่องเที่ยว (เวลาที่ประเทศจีนเรว็ กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เมืองเสียงหยูน

นำทา่ นเดินทางสู่ เมืองเสียงหยูน เป็นเมืองเล็กๆ
อยรู่ ะหวา่ งคนุ หมิงกับต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง )
ข้อมูลท่องเที่
ยว
อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ระหวา่ งการเดินทางแวะชมทัศนยี ภาพตลอดข้างทาง
ภัตตาคาร
Fei Long Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เย็น

เมืองเกา่ จงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแหง่ แมน่ ้ ำแยงซีเกียง - หบุ เขาเสอื กระโจน - เมืองเกา่ จงเตี้ยน

วันที่ 2

เมืองเกา่ จงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแหง่ แมน่ ้ ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอื กระโจน - เมืองเกา่ จงเตี้ยน
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/ShangriLa,+Deqen,+Yunnan,+China/Songzanlin+Temple+Buried+Treasure+Exhibition+Hall,+Niw
ang+Road,+Shangri-La,+Deqen,+Yunnan,+China/Tiger+Leaping+Gorge,+ShangriLa,+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

วันที่ 2

เมืองเกา่ จงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแหง่ แมน่ ้ ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอื กระโจน - เมืองเกา่ จงเตี้ยน
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย
เมืองจงเต้ ยี น

Zhongdian หรอื แชงกรี-ล่า Shagri-La เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ธเิ บต
มณฑลยูนนาน
สาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ยนเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแล
ะวัฒนธรรมของชาวทิเบต
ทางการจีนเหน็ ว่าเมืองจงเตี้ยนแหง่ นี้มีความงดงามตามนยิ ายของ เจมส์ ฮลิ ตัน
จึงเปลี่ยนชื่อจาก เมืองจงเตี๊ยน เป็น แซงกรลี ่า
โดยชื่อแชงกรลี านั้ นมาจากภาษาธเิ บต
หมายถึงหนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต
และแปลอีกความหมายหนึง่ วา่
ดินแดนอีกด้านหนึง่ ของโลกหรอื แดนสวรรค์บนโลกจากตัวเมืองแชงกรลี า่ หรอื เมือง
จงเตี๊ยน จะมองเหน็ ภูเขาสูงมีหมิ ะปกคลมุ เกือบตลอดทั้ งปี (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
ระหวา่ งทางแวะชม โค้งแรกของแมน่ ้ ำแยงซีเกียง Changjiangdiyiwan ซึ ่งเกิดจากแมน
่ ้ ำจินซาเจียง
ที่ไหลลงมาจากชิงไหแ่ ละทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ ลอ
แล้วหักเส้นทางโค้ง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอื
ไหลไปรวมกับแมน่ ้ ำอีกสายหนึง่ กลายเป็นแมน่ ้ ำแยงซีเกียง
ชมชอ่ งเขาเสือกระโจน Hutiaoxia “ไทเกอร์ลิป
ป้ ิงจอร์จ’’ ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง
(แมน่ ้ ำทรายทอง) เป็นชอ่ งแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ชว่ งที่แคบที่สุดประมาณ 30
เมตร ตามตำนานเลา่ วา่ ในอดีตชอ่ งแคบนี้มีความแคบมาก
จนทำให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้
จึงเป็นที่มาของชื่อชอ่ งแคบเสือกระโจน
อิสระทา่ นได้เดินเที่ยวในเขต เมืองเกา่ จงเต้ ยี น Zhongdian Old
Town เพลิดเพลินช้อปป้ ิงถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย
ชมบ้านเรอื นกอ่ สร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เชน่
หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครือ่ งประดับดินเผา เครือ่ งเงิน และหนิ สีฟ้า เหลือง
แดงแบบทิเบต
เมืองจงเต้ ยี น

วันที่ 2

เมืองเกา่ จงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแหง่ แมน่ ้ ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสอื กระโจน - เมืองเกา่ จงเตี้ยน
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นเมืองที่อยตู่ ิดกับ ธเิ บต มณฑลยูนนาน
โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหักเป็นรปู อักษร V
ซึ่งแมน่ ้ ำแยงซีที่ไหลผา่ นเมืองลี่เจียงชว่ งนี้มีชื่อวา่ จินซา
จนกลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน
หุบเขาเสือกระโจน เป็นหบุ เขาลึกและชอ่ งแคบลือชื่อของแมน
่ ้ ำจินซาเจียง
หบุ เหวลึกเกือบ 1000 เมตร
เมืองโบราณลี่เจี่ยง หรอื เมืองเกา่ ลี่เจียง มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกวา่ 800 ปี
ซึ่งสถานที่แหง่ นี้เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse
สายเกา่
เมอื งจงเต้ ยี น
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

อาหาร
ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Jixiangyuan Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระมังกรดำ
แผนที่

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

วันที่ 3

วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระมังกรดำ
การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย
วัดลามะซงจ้านหลิน

เป็นวัดใหญท่ ี่สำคัญของเมืองแชงกรลี า่

เมืองลี่เจียง

เดินทางสเู่ มืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้ งอยใู่ นหบุ เขาที่มีทัศนยี ภาพงดงาม
เป็นถิ่นที่อยขู่ องชาวหนา่ ซี
ถือเป็นชนกลมุ่ นอ้ยที่มีความนา่ สนใจท้งัทางขนบธรรมเนยี มและวัฒนธรรม เชน่
การมีโครงสร้างทางสังคม แบบสตรเี ป็นใหญ่
นอกจากนนั้ นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ท่เี ป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
สระน้ำมังกรดำ หรอื เฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ ่งเรยี กว่าสวนย้ วู ฉวน
ตั้ งอยใู่ นตัวเมืองลี่เจียง

วันที่ 3

วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระมังกรดำ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นวัดใหญท่ ี่สำคัญของเมืองแชงกรลี า่
อยู่หา่ งจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนอื ประมาณ 5 กิโลเมตร
วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18
สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรงุ ลาซา
เป็นวัดนกิ ายลามะแบบธเิ บตที่ใหญท่ ี่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเกา่ แกก่ วา่ 300 ปี
และในยามเทศกาล ชาวทิเบตที่นยี่ ั งคงรักษาประเพณที ี่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ
เหลา่ นี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน
เมืองลี่เจียง ลี่เจ ียงเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนอื ของมณฑลยูนนาน
สระน้ำมังกรดำ หรอื เฮยหลงถัน อยใู่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ ่งเรยี กวา่ สวนย้ วู ฉวน
ตั้ งอยใู่ นตัวเมืองลี่เจียง หา่ งจากตัวเมืองเกา่ ลี่เจียงไปทางทิศเหนอื ประมาณ 1
กิโลเมตร มีพนที
ื้ ่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737
สมัยราชวงศ์ชิง แมนจู สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต
นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และหนา่ ซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแหง่ นี้มี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา
ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เชน่ รปู ภาพตา่ งๆ
และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์
วัดลามะซงจ้านหลิน

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

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

ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นัง่ กระเช้า) - ชมโชว์จางอี้โหม๋ว - อทุ ยานน้ำหยก นัง่ รถไฟความเรว็ สงู สคู่ นุ หมิง

วันที่ 4

ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นัง่ กระเช้า) - ชมโชว์จางอี้โหม๋ว - อทุ ยานน้ำหยก นัง่ รถไฟความเรว็ สงู สคู่ ุนหมิง
แผนที่

การเดินทาง&
ข้อมูล

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
ช่วงเช้า+บ่าย

นำทา่ นโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ภูเขาหมิ ะมังกรหยก Jade Dragon Snow
Mountain ขึ้นสจู่ ุดชมวิวบนยอดเขา
ชมโชว์จางอี้โหม๋ว Impression Lijiang โชว์อันยิ่งใหญ่
อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผา่ หนา่ ซี
โดยจะแบง่ ได้เป็น 3 ชั้ น
นัง่ รถไฟฟ้ าความเรว็ สงู สนู่ ครคนุ หมิง ขบวนที่ D 8794 19.10 – 22.22 น

วันที่ 4

ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นัง่ กระเช้า) - ชมโชว์จางอี้โหม๋ว - อทุ ยานน้ำหยก นัง่ รถไฟความเรว็ สงู สคู่ ุนหมิง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ท่ีพัก

สถานที่ท่องเที่ยว

นำทา่ นโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow
Mountain ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร
และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร
เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด
ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา
ทา่ นจะได้ชื่นชมและดื่มดำ่ กับความหนาวเย็นของธรรมชาติ
โดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้ นสูงถึง 5,596 เมตร เหนอื ระดับน้ำทะเล
จึงมีหมิ ะปกคลมุ ตลอดปี
ชมโชว์จางอ้ โี หม๋ว Impression Lijiang ซึ ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว
ผ้ กำก
ู ั บชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว
ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมาบนความสูงกวา่ 3,000 เมตร
เหนอื ระดับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหมิ ะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ
ซึ่งการแสดงนี้ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกวา่ 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เลน่
พร้อมแสง สี เสียง และการแตง่ กายแบบสวยงามอลังการ
อทุ ยานน้ำหยก หรอื Jade Water Village
เป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผา่ หนา่ ซี
โดยกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรปู ปั้นแกะสลักด้วยไม้
และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเ่ ขาโดยจะแบง่ ได้เป็น 3 ชั้ น
ชั้ นแรกมีชื่อวา่ มังกรออกถ้ำ ชั้ นที่สองชื่อ มังกรเลน่ น้ำ ชั้ นที่สามชื่อ
มังกรโบยบินน้ำในอทุ ยานจะเป็นที่น้ำมีอณุ หภมู ิที่เหมาะแกก่ ารเลี้ ยงปลาแซลมอนม
าก ดังนั้ นเราจะเหน็ ปลาแซลมอนทั้ งสีดำและสีทองวา่ ยอยใู่ นสร
เมื่อถึงคุนหมิงเข้าเช็คอินที่พักเชิญท่านอิสระ ช้อบ ชิม แชะ ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Meiyin Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 5

วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

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

วันที่ 5

วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอิ่มอรอ่ ยกับอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำไหว้พระที่วัดหยวนธง
ตำหนักทองจงเตี้ยน
เป็นอารามทางพระพทุ ธศาสนาที่ใหญท่ ี่สดุ และเกา่ แกท่ ี่สดุ ในคนุ หมิง
สร้างมาตั้ งแตส่ มัยราชวงศ์ถังมีอายยุ าวนานประมาณ 1,200 กวา่ ปี
แตก่ ารสร้างวัดแหง่ นี้จะแปลกกวา่ วัดอื่นๆในจีน
เพราะโดยปกติการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา
แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนือ่ งจากวัดแหง่ นี้
ไมไ่ ด้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแตเ่ คยเป็นศาลเจ้าแมก่ วนอิมมากอ่ น
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
15:20 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินนานาชาตินครคุนหมิง โดยสายการการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 613
16:30 ถึงสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสด์ ภิ าพ
ตำหนักทองหร ือจินเต้ ยี น

ตั้ งอยบู่ 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 เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญท่ ี่สดุ ของจีน
มีกำแพงและป้ อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง
มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20
กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้ งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง
อ๋ ซู านก้ ยุ

วันที่ 5

วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถนที่ท่องเที่ยว

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญท่ ี่สุดและเกา่ แกท่ ี่สุดในคุนหมิง
มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร
สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้ งหลัง น้ำหนัก กวา่ 250 ตัน
ทานอาหารกลางวัน กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ นามบิน
วัดหยวนทง
ตำหนักทองหร ือจินเต้ ยี น

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ตั ๋ วรถไฟความเรว็ สูง (ที่นัง่ ระดับ 2)
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
คา่ วีซา่ จีน (แบบเดี่ยว)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
คา่ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

