คุนหมิงโปรโมชั่ น สุ ดซี๊ ดดดดด
คุนหมิง - ต้ าหลี่ - ลีเ่ จียง – จงเตีย
้ น 6 วัน 5 คืน








เดินทางสะดวกสบาย ไปกับการบินไทย
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
รวมค่ าวีซ่าเดี่ยวจีน
 ชมวัดแบบทิเบต วัดลามะซงจ้ านหลิง
ชมบรรยากาศ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณจงเตีย้ น และ ลีเ่ จียง
ตื่นตาไปกับโค้ งแรกแม่ นา้ แยงซีเกียง “ช่ องแคบเสื อกระโจน”
ดื่มด่าธรรมชาติอนั วิจิต กับ 2 หุบเขา กับ หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงินแชงการีล่า และ ลีเ่ จียง
สมความงามสระมังกรดา และ อุทยานนา้ หยก

วันที่แรก
08.30 น.
10.55 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 บริ เวณ ISLAND-D
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 612

14.05 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ ย เมืองคุนหมิง (เวลาจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง แนะนาทุกท่านปรับ
ปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกแก่เวลานัดหมาย) คุนหมิงเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
มณฑลยูนนาน และยังได้รับสมญานามว่า “ นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ ทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีทศั นียภาพที่
สวยงามมากมาย และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูม่ ากกว่า 26 กลุ่ม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่
เมืองต้าหลี่ ชมความงามของสองข้างทางของเมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ต้งั อยูท่ ิศตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลยูนนาน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม TONG XING TANG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – จงเตีย้ น
โค้ งแรกแม่ นา้ แยงซีเกียงกับช่ องแคบเสื อกระโจน
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม “ซานถ่ า” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเอ๋ อไห่
ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70 เมตรซึ่ งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั จึงมี
ลักษณะเหมือนกับเจดียใ์ นเมืองซี อาน ส่ วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน และได้มี
การบูรณะเจดียเ์ หล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย ์
นาท่านชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ตามตานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็ นหญิงชราแบกก้อนหิ นใหญ่ไว้บนหลัง
เพื่อให้ทหารของฝ่ ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ ายศัตรู ได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็ นคน
วัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกาลังมากมายยากจะต่อสู ้ จึงไม่ได้ทาการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึง
สร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดที่มีประติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “โค้ งแรกแม่ น้าแยงซีเกียง” เกิ ดจากแม่น้ าแยงซี ที่ไหลลงมาจากชิ งไห่ และทิเบต ซึ่ งเป็ นที่ราบสู ง
ไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ต่อมานาท่าน ชม
“ช่ องแคบเสื อกระโจน” ซึ่ งเป็ นช่องแคบช่วงแม่น้ าแยงซี ไหลลงมาจากจินซาเจียง เป็ นช่องแคบที่มีน้ าไหลเชี่ ยวมาก
ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสื อนี้ สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้
จึงเป็ นที่มาของ “ช่ องแคบเสื อกระโจน” จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองจงเตีย้ น หรี อแชงกรี ล่า ดินแดนปลายสุ ด
ที่ราบสู งทิเบตเชื่ อมต่อกับมณฑลยูนนาน ดินแดนของชาวทิเบตตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมจีน แต่เดิ มเป็ น
เสมือนดินแดนลี้ลบั ที่ซ่อนตัวอยูใ่ นวัฒนธรรมอันรุ่ งเรื องของตนอย่างมีความสุ ข ภูมิประเทศรอบข้างที่เป็ นทุ่งหญ้า
ริ มเชิงเขาอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็ นเสมือนสวรรค์บนดิน
แชงกรี ล่า มีรากศัพท์จากภาษาทิเบตที่หมายถึงดินแดนอันสุ ขสงบสุ ดขอบฟ้ าหิ มาลัย ดินแดนในจินตนาการที่เป็ น
เสมือนสวรรค์บนดิน สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักทีโ่ รงแรม GREENEAST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน – วัดลามะซงจ้ านหลิง
เมืองลีเ่ จียง - สระมังกรดา - เมืองโบราณลีเ่ จียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภายในโรงแรม
นาทุกท่านไปยังเชิ งเขา เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์ สีเงิน ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “สื อข่าเหย่สือกู่”
ตั้งอยูต่ รงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบตยูนนาน เสฉวน ภูเขานี้จะเป็ นเทือกเขาใหญ่ที่ขาวโพลนไปด้วยหิ มะ เปรี ยบดัง่
หมวกใบสี ขาวบริ สุทธิ์ที่ปกคลุมยอดเขา ท่านจะหลงใหลกับภูเขาหิ มะสวรรค์แห่ งนี้ ประหนึ่ งดัง่ ความฝันที่ไม่อยาก
ตื่นลืมตา ความสู งประมาณ 3,908 เมตรจากระดับน้ าทะเล อากาศด้านบนนั้นบริ สุทธิ์ ยิ่งนักเกินคาบรรยาย ให้ท่าน
ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหอมะ และทิวทัศน์เบื้องล่าง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ชม วัดลามะซงจ้ านหลิง ตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาฝอปิ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะอายุกว่า

300 ปี มีพระลามะจา พรรษาอยู่กว่า 700 รู ป สร้ างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 5 ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น
ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรด์คงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง และได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง

โครงสร้ างของวัดแห่ งนี้ สร้ างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) และโอบล้อมไปด้วยห้องพัก
สาหรับพระกว่า 100 ห้องยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรู ปปั้ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด จากนั้น
นาท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองลี่เจียง ให้ท่าน ได้ชื่นชมกับทัศนี ยภาพระหว่างสองข้างทาง พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถ
ตามอัธยาศัย นาท่านชม สระมังกรดา หรื อเฮยหลงถัน อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่ งเรี ยกว่า สวนยูว้ ฉวน ตั้งอยู่
ในตัวเมืองลี่ เจียง ห่ างจากตัวเมืองเก่าลี่ เจียงไปทางทิศเหนื อประมาณ 1 กิ โลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 11,390 ตาราง
เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) สระน้ ามังกรดามีจุดเด่นที่ความใสของน้ าที่ใสราว
กับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และน่าซี
ไว้ดว้ ยกัน ชื่ อสระมังกรดา นี้ มีที่มาจากตานานเล่าขานกันว่าในอดี ตมีคนพบเห็ นมังกรดาปรากฏกายใต้น้ าบ้าง ผุด
ขึ้นมาจากสระน้ าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของ
เทือกเขา หิ มะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกที่มองจากบริ เวณสระมังกรดา
เป็ นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนต่อมานาท่านชมเมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิ ง” ซึ่ งเป็ นเมืองที่มี

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

ชื่อเสี ยงโด่งดัง เรื่ องความ สวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ ยอ้ นหลังไปได้มากกว่า 800
ปี และเคยเป็ นจุด แลกเปลี่ยนค้าขายสิ นค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ยานเมืองเก่านี้ มีชื่อเสี ยงจากคูคลอง
และ สะพานที่ มี อยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า เวนิ สแห่ ง ตะวันออก เมื องเก่ าลี่ เจี ยง มีส ถาปั ตยกรรม
ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่ นๆ ของจีน เนื่ องจากเป็ นเมืองที่ ต้ งั รกรากของชาวหน่ าซี
หรื อ นาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณและเมืองนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น “เมืองมรดกโลก”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั โรงแรม JIXIANGYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – ไป๋ สุ่ ยเหอ - อุทยานนา้ หยก – ฉูฉง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ยอดเขาหิมะมังกรหยกที่ระดับ
ความสู ง 4,506 เมตรท่านสามารถชื่ นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขา
ปกคลุ มไปด้วยหิ มะสัมผัสหิ มะบนยอดเขา อิ สระถ่ ายภาพเก็บไว้เป็ นที่
ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านลงจากภูเขาหิ มะมังกรหยก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง หุบเขาพระจันทร์ สีน้าเงินแห่ งลี่เจียง เป็ นหุ บเขาที่อยูต่ ิดด้านหลังของ
ภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่ งน้ าที่ไหลผ่านหุ บเขานี้ คือน้ าที่ละลายจากน้ าแข็งบนยอด ภูเขาหิ มะมังกรหยกลงมาทาให้
มีความใส และสี สันพิเศษเป็ นสี ฟ้า จนเมื่อมองพระจันทร์ บนสายน้ านี้ในยามค่าคืน จะเห็นพระจันทร์ กลายเป็ นสี น้ า
เงินคล้ายน้ าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว นครเฉิ งตู จึงเป็ นที่มาของชื่ อ “หุบเขาพระจันทร์ สีน้าเงิน” จะแบ่งเป็ น สามส่ วน
ได้แก่ บน กลาง ล่าง บริ เวณส่ วนบน จะมีร่องแอ่งน้ าไหลลงมา เป็ นทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่คล้ายกับอุทยานหวงหลง
ของนครเฉิ งตู บริ เวณส่ วนกลาง จะเป็ นน้ าตก และบริ เวณส่ วนล่างสุ ด คือ ทะลสาบกระจกเป็ นส่ วนที่เงียบสงบที่สุด
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานน้าหยก เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ในลี่เจียง เป็ นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่า
น่าซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามที่ภายในอุทยานน้ าตก ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่ งมีรูปปั้ น แกะสลักด้วย
ไม้ขา้ งขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และน้ าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่ อว่า มังกร
ออกถ้ า ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามชื่ อว่า มังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดา ซึ่ งเป็ นที่สักการะบูชาของ
คนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉู ฉง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักทีโ่ รงแรม YUNHUA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า
เทีย่ ง

คุนหมิง – ร้ านยานวดเท้ า - สวนนา้ ตกคุนหมิง
ฉุฉง - ประตูม้าทองไก่หยก - ตาหนักทองจินเตีย้ น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภายในโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

นาชม สวนน้าตกคุนหมิง แลนด์มาร์ คใหม่ใจกลางเมืองคุ นหมิง ซึ่ งถือว่าได้รับความนิ ยมอย่างมากเมื่อได้เปิ ดตัวขึ้น เพราะ
สวนสาธารณะแห่ งนี้ ใช้เวลาในการสร้ างกว่า 3 ปี ซึ่ งภายในสวนสาธารณะแห่ งนี้ ก็มีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ น้ าตก และ
ทะเลสาบที่มีถึง 2 แห่ง ถือว่าเป็ นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ดว้ ยฝี มือมนุษย์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่ง
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านบัวหิมะและศู นย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน นวดฝ่ าเท้าเพื่อสุ ขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวด
ขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่ อ ครี มบัวหิ มะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผล
ไฟไหม้ผพุ องและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้าน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตาหนักทองจินเตีย้ น ตาหนักแห่ งนี้ ต้ งั อยู่
บนภูเขา หมิงฟ่ งซาน ถูกสร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาตาหนักแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะโดย อ๋ อง หวูชนั กุย้ ผูค้ นส่ วน
ใหญ่นิยมขอพรในด้านสุ ขภาพ และการเงิน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ง ซึ่ งมีซุ้มประตูม้าทอง
ไก่หยก ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ ม้ ม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่ งนี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่ องประดับ อัญมณี ช้ นั
เยีย่ ม ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักทีโ่ รงแรม LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เมืองคุนหมิง - ร้ านผ้ าไหม – วัดหยวนทง –
ท่าอากาศยานคุนหมิง – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ภายในโรงแรม
นาท่านแวะชมร้ านผ้าไหม ชมการสาธิ ตขั้นตอนการทาไหมจีน และผลิตภัณฑ์จากไหมที่น่าสนใจ จากนั้นนาท่าน
ชม วั ด หยวนทง ซึ่ งเป็ นวัด ที่ ใ หญ่ แ ละเก่ า แก่ ข องมณฑลยู น นานตั้ง อยู่ ที่ ถ นนหยวนทงเจี ย งเป็ นอารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่ มรื่ นสวยงามกลางลานมีสระน้ าขนาด
ใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้ างใหม่ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปพระ
พุทธชินราช(จาลอง) ซึ่ งพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรี คนที่ 15 ของไทยให้อญั เชิญไปประดิษฐาน
ไว้ ณ ที่วดั หยวนทงแห่งนี้

เทีย่ ง

15.20 น.

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613

16.35 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

*****************************************************

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

