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ทัวร์คุนหมิง อทุยานปา่หนิ เมืองโบราณกวนตู้  3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปทัวร์สว่นตัว เดินทางต้ังแต่ 8 -10 คน

ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบิน

 ไฮไลท์ทริป

อุทยานแหง่ชาติป่าหนิงาม ชมความมหัศจรรย์ของป่าหนิกว้างไกลสุดสายตา ในรปูรา่งต่างๆ
ประตูมังกรเขาซีซาน ต้ังหา่งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึง่ของวัดในลัทธเิต๋า
เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท สร้างข้ึนเพื่อให้พวกคนแคระอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART
EMPIRE 
วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย 
เมืองโบราณกวนตู้  เป็นท้ังแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีช้อปป้ิง เสื้ อผ้า อาหารพื้ นเมือง
รวมท้ังอาหารท่ีหลากหลาย



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทางต้ังแต่ 8 - 10 คน 9,950.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-

หมายเหตุ :  
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับวันท่ีเดินทาง
- โปรแกรมเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่ท่ีความต้ัองการของลูกค้า

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – คุนหมิง – อทุยานป่าหิน (-/L/D)

การเดินทาง ช่วงเช้า
07:00  คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้ โดยสารขาออก
(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 เค้าน์เตอร์ แอร์เอชีย เจ้าหน้าท่ีของ Atsiamtour
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารในการเช็คอิน

09:00  ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย...

12:00  ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง
เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน
ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากท้ังหมด 27
มณฑล มีประชากร 35 ล้านคน มีประชากร เป็นชนกลุ่มน้อยกว่า 26 เผ่า
ครอบคลุมพื้ นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนอืระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต
คุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี จึงทำให้มีทัศนยีภาพสวยงาม มากมาย
จนได้สมญานามว่า นครแหง่ฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาติป่าหนิงาม
ชมความมหัศจรรย์ของป่าหนิกว้างไกลสุดสายตา
ในรปูรา่งต่างๆท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ อยู่ทางตอนใต้หา่งจากเมืองคุณหมิง ราว ๆ
90 กิโลเมตร ภายในมีพื้ นท่ี 350 ตารางกิโลเมตร
มียอดหนิและเสาหนิใหญ่น้อยต้ังเรยีงรายกระจัดกระจายอยู่ตามเนนิเขา
ป่าหนิแหง่นี้ จัดว่าเป็นป่าหนิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก

เวลาสมควร เดินทางกลับคุนหมิง

อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – คุนหมิง – อทุยานป่าหิน (-/L/D)

วันท่ี 2
เขาซีซาน - เมืองคนแคระ- วัดหยวนทง (B/L/D)



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ประตูมังกรเขาซีซาน ต้ังหา่งจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร
เป็นส่วนหนึง่ของวัดในลัทธเิต๋า สร้างในช่วง (ค.ศ. 1718-1843)
ผ่านอุโมงค์หนิท่ีสกัดไว้ตามไหล่เขา
พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธเิต๋าซึ่งสร้างข้ึนด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านท่ี
มีประวัติความเป็นมายาวนาน 1,000 ปี ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุณหมิง
เตือนฉือจากมุมมองท่ีสูง มาลอดประตูมังกรหลงเหมิน
ซึ่งสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแหง่ความสิรมิงคล
ซึ่งผู้ ใดเดินลอดผ่านจะประสบแต่ความโชคดี...

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท
หา่งจากเมืองคุณหมิงประมาณ 40 กิโลเมตร
การสร้างหมู่บ้านนี้ เพื่อให้พวกเขาอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง
นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย ท่ีนำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก
เกรยีงศักดิ์  ชมะนันท์ เป็นวัดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของมณฑลยุนนาน
สร้างข้ึนมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์ถัง จนถึงปัจจบัน

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 2
เขาซีซาน - เมืองคนแคระ- วัดหยวนทง (B/L/D)



วันท่ี 3
เมืองโบราณกวนตู้  - กรงุเทพ ฯ ( B/L/-)

การเดินทาง ช่วงบ่าย
13:20  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย 

14:50  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเสรจ็ นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณกวนตู้
เป็นท้ังแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีช้อปป้ิง เสื้ อผ้า อาหารพื้ นเมือง
รวมท้ังอาหารท่ีหลากหลายมีให้เลือกซื้ อมากมาย
อีกท้ังยังเป็นลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเล่น
ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมของร้าน
ค้าแบบจีนในสมัยก่อน 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

[เงื่อนไข]
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมท้ังสิ้ น 2 คืน
ค่าอาหารครบตามรายการ เดินทาง
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการอัตรา
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าไกด์ท้องถิ่น ภาษาไทย
น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

ราคานี้ ไม่รวม



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าวีซ่าจีน
ค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าระวางน้ำหนักเกิน กว่าท่ีสายการบินกำหนด
ค่าทิปพนักงานโรงแรม, ร้านอาหารค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรอื ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ กรงุเทพ - คุณหมิง

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/china/812
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