
1 
 

 

 
 

  
เดนิทางสบาย บินภายใน 2 เที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 แชงกรีล่า ดนิแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON  
 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหมิะมังกรหยก  – อลังการโชว์จางอวีโ้หมว 
 ชมสุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง  / เมืองโบราณจงเตีย้น 
  ชม วัดลามะซงจ้านหลิน  ได้ช่ือว่าพระราชวังโปตาลาน้อย 
 ขึน้ หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด  
 ชมสระมังกรด า ที่มีน า้ใสจนสะท้อนทวิทัศน์ของเทือกเขาหมิะมังกรหยก 
 ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก    
 ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น า้ที่ยาวอันดับสามของโลก 
 พเิศษ ลิม้รส เมนูอาหารกวางตุ้ง  / สุกีป้ลาแซลมอน / สุกีเ้หด็ 

     โดยสายการบนิ MU   บนิภายใน 2 เที่ยว                             
 

คุนหมงิ ลีเ่จียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 7วนั 6คนื 
 

DISCOVERY YUNNAN – LOST HORIZON  
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กําหนดการเดินทาง       8-14 ก.ย 2561 / 20-26 ต.ค 2561 / 17-23 พ.ย 2561 
                                 29 ธ.ค 2561 – 4 ม.ค 2562                                               
 

วันที่แรก        (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองต้าหลี ่

05.00 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 (ประตู 9-10) 

เคาเตอร์ U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อํานวยความสะดวก
แก่ทา่น 

07.50 น.   เดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง  โดยเที่ยวบินที่ MU 2584 
11.40 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองเอกของ

มณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตั้งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาด
ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 
33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ ครอบคลุมพื้นที่
ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือระดบันํ้ าทะเล 6,200 
ฟุต คุนหมิงไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ทาํใหมี้อากาศ
เยน็สบายตลอดทั้งปี จึงทาํใหมี้ทศันียภาพสวยงามมากมาย 
จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” และมีชนกลุ่ม
นอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุ่ม และส่ิงทีมี่เสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือ
หนาวจนเกินไป  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหาร นาํท่านสู่อาคารภยัในประเทศ  

17.25 น. บินลดัฟ้าสู่ เมืองต้าหลี่  โดยเที่ยวบินที่ MU5734 
18.20 น. นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองต้าหลี่ ซ่ึงเป็นเมืองมรดก

ของอาณาจักรน่านเจ้าที่ รุ่ง เรืองอยู่ในสมัยเดียวกันกับ
ราชวงศเ์หนือ-ใตใ้นช่วงศตวรรษที่ 5และ6ศูนยก์ลางของยนู
นานไดย้า้ยจากคุนหมิง มาอยูอ่าณาจกัรทั้งหกของชนเผ่าไป๋
ทางทิศตะวนัตก เม่ือถึงราชวงศถ์งั หวัหนา้เผ่า “ผีลัว่เก๋อ” (พี
ล่อโก๊ะ ค.ศ.697-748) ไดร้วบรวมอาณาจกัรทั้งหกไวด้ว้ยกนัและสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจกัรน่านเจา้ ที่แปลว่า 
“อาณาจกัรทางใต”้ ในช่วง ค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองตา้หล่ีเป็นราชธานี ในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจกัรน่านเจา้
และตาลีฟู ก่อนที่อาณาจกัรน่านเจา้จะก่อตั้งใน ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุ่มชนไดมี้ความสัมพนัธ์กบัราชวงศ์
ฮัน่ โดยเฉพาะในสมยัจกัรพรรดิฮัน่หวูต้ี่ (ครองราชย ์ค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผูส้ถาปนาเส้นทางสายไหม 
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(silk road) ไดส่้งราชทูตของราชสาํนักฮัน่ตะวนัตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต ้ไดเ้ดิน
ทางผา่นมณฑลเสฉวนและยนูนาน มีวตัถุประสงคเ์พือ่หาเสน้ทางไปอาณาจกัรเทียนจู่ (ชมพทูวีป - อินเดีย) เปิด
เสน้ทางสู่ตะวนัตกโดยมีจุดแวะพกัที่ตา้หล่ี ก่อนจะขา้มเขาไปยงัพม่าและอินเดีย ต่อมาไดเ้รียกช่ือเส้นทางน้ีว่า 
“ฉาหม่ากู่เตา้” หรือ “เสน้ทางโบราณขี่มา้คา้ใบชา” หรือ “เสน้ทางแพรไหมสายใต”้  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักต้าหลี่  维笙山海湾 WEiSelect Dali HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง        (2)    เมืองลี่เจียง – เมืองจงเตีย้น – โค้งแรกแม่น ้าแยงซี – หู่เที่ยวเสีย   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า 

  นาํท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ ซ่ึงเป็น
เมืองหลวงของอาณาจกัรน่านเจา้  มีประวติัศาสตร์ยาวนาน
กวา่ 1000 ปี มีกาํแพงเมืองที่สวยงาม บนกาํแพงยงัมีหอซ่ึงมี
ป้ายหินแกะสลกัคาํวา่ ต้าหลี่ หากท่านมาถึงจุดน้ี  เสมือนว่า
ได้มาถึงอาณาจกัรน่านเจา้  ภายในเมืองโบราณยงัมีสินคา้
พื้นเมืองให้ท่านได้ซ้ือหา เพื่อเป็นของฝากไดอ้ย่างจุใจนํา
ท่าน ผ่านชม  เจดีย์ 3 องค์ ที่มีช่ือเสียงของเมืองตา้หล่ี ซ่ึง
ตั้งอยู่ในวดัฉงเซ่ิง บริเวณทางเหนือของเมืองเก่าตา้หล่ี ห่าง
ออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดียท์ั้ง   3  องคน้ี์สร้างไม่
พร้อมกนั และมีขนาดต่างกนั องคใ์หญ่สร้างในสมยัราชวงศ์
ถงั ทาํเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกนัรวม 10 ชั้นเป็นรูปแปดเหล่ียม  
เม่ือคราวที่เกิดแผน่ดินไหวในตา้หล่ี ทาํให้เจดียอ์งคเ์ล็กทั้ง 2 
องค์เอียงเขา้หาเจดียอ์งค์ใหญ่แต่ไม่ล้ม ส่วนเจดียอ์งค์ใหญ่
ตอนแรกเกิดรอยแตกร้าว แต่ภายหลงัรอยร้าวไดห้ายไป  ชมหอระฆงัสูงประมาณ 5 ชั้น  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน 
เมืองใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งต๋ีช่ิง  
ตั้งอยูบ่นที่ราบสูงต๋ีช่ิง  (สถานที่อนัเป็นสิริมงคล)  ตรงรอยต่อ
ตะเข็บชายแดนทิเบต – ยนูนาน - เสฉวน เป็นดินแดนสรรพ
สตัวแ์ละพชืพรรณต่างๆ  โดยเฉพาะเป็นแหล่งสมุนไพรสาํคญั
ของประเทศจีน นาํท่านชม โค้งแรกแม่น ้าแยงซี  แม่น ้าสายที่ยาวเป็นอันดับสามของโลก มีความยาวกว่า 6,000 
กิโลเมตร เป็นแม่นํ้ าที่ไหลลงมาจากทิเบตตอนบน และเล้ียวจากทางใตตี้โคง้ 180 องศา แลว้ไหลมารวมกบั
แม่นํ้ าอีกสองสาย นําท่านลัดเลาะแม่นํ้ าแยงซี ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของแม่นํ้ าแยงซี ไหลผ่าน
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ดา้นหลงัของเทือกเขาหิมะมงักรหยก จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  หู่เที่ยวเสีย ( ช่องแคบเสือกระโจน ) เป็นร่องนํ้ า
เช่ียวในหุบเขาที่มีความยาวต่อเน่ืองกนัถึง 25  กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แห่ง  จึงไม่มีใครกลา้ล่องแก่งในแถบน้ี    จุด
แคบที่สุดวดัได ้30 เมตร   และเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ  3,900 เมตร    

 
 
 
 
 
 
ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
                                  พักเมอืงจงเตีย้น 安信蓝海钧华大饭店(香格里拉县) - Anxin Lanhai Junhua Hotel 

                                                                                                                                                             ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    

 

วันที่สาม         (3)    วัดลามะซงจ้านหลนิ  – เมืองเต๋อชิง  - วัดตงจู๋หลิน - ภูเขาหิมะเหมยลี ่

เช้า      รับประทานอาหารเช้า     
นาํท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา
ฝอปิง ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี  มีพระ
ลามะจาํพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์
ที่ 5 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ ในช่วงศตวรรษที่ 

18 สมยัจกัรพรรด์ิ คงัซี แห่งราชวงศชิ์ง ไดมี้การซ่อมแซม
ต่อเติมอีกหลายคร้ัง โครงสร้างของวดัแห่งน้ีสร้างตามแบบ
พระราชวงัโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลกั 
2 หอ้ง และโอบลอ้มไปดว้ย หอ้งพกัสาํหรับพระกวา่ 100 
หอ้ง นอกจากน้ียงัมีโบราณวตัถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปป้ัน
ทองสมัฤทธ์ิที่มีช่ือเสียงมากที่สุด จากนั้น นาํท่านลดัเลาะวิง่
ผา่นทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทศัน์ธรรมชาติที่มโหฬาร
ตระการตาบนเสน้ทางคดโคง้ไปตามหนา้ผา ภาพทีป่รากฏต่อหนา้คือ ยอดเขาหิมะไป๋หมางสูง 4,450 เมตร 
เสน้ทางน้ีตดัผา่นเทือกเขาหิมะ ผา่นป่าสนบนภูเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะ นบัเป็นเสน้ทางที่งดงามที่สุด บางคน 
เรียกเสน้ทางน้ีวา่ ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งกาํเนิดพชืพนัธุห์ายาก อาทิ ไมส้น ตน้อาซาเลีย สตัวป่์าหายากอยา่ง
ลิงสีทอง และแพนดา้เล็ก นาํท่านเดินทางจนกระทัง่ถึง เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองที่  ตั้งอยูใ่นหุบเขามีความสูงถึง 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g670561-d11804573-Reviews-Anxin_Lanhai_Junhua_Hotel-Shangri_La_County_Yunnan.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g670561-d10200415-Reviews-Yueguang_International_Hotel-Shangri_La_County_Yunnan.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g670561-d10200415-Reviews-Yueguang_International_Hotel-Shangri_La_County_Yunnan.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g670561-d10200415-Reviews-Yueguang_International_Hotel-Shangri_La_County_Yunnan.html
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4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คนนบัเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิแห่งชาวทิเบต ที่น่ี
คือเขตภูเขาหิมาลยัดา้นจีน ซ่ึงซ่อนตวัอยูช่ายคาโลก ที่น่ีมียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็น
ยอดเขาสูงที่สุดของยนูนาน เป็นยอดเขาศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบต จากทัว่สารทิศตอ้งเดินทางมาจาริกแสวงบุญกนั
ทุกปี เมืองเต๋อชิงอยูท่่ามกลางหุบเขาระหวา่งเทือกเขาหิมะเหมยล่ีและไป๋หมาง เป็นเมืองที่เจริญแห่งสุดทา้ยก่อน
พน้เขตยนูนานเขา้ไปสู่ทิเบต เป็นเมืองที่อยูเ่หนือสุดของยนูนาน  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านชม วัดตงจู๋หลิน วดัลามะนิกายหมวกเหลือง ตวั อาคาร
ตั้งตระหง่านอยูห่นา้หุบเขาสูง เชิญท่านสักการะพระพุทธรูปจา
ลาซา สมยัราชวงศถ์งั นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเหมยลี่ ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวลงมาจาก
หลังคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาที่ทอดตวัจากทิศเหนือลง
มายงัทิศใต ้เหมยล่ีเป็นยอดเขาสูงสุดอนัดบัหน่ึงของมณฑลยนู
นาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตวัเมืองเต๋อชิง  ประมาณ 20 
กิโลเมตร มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค ์อนั
เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั โดยมี“คาวากาโป”เป็นยอด
เขาที่สาํคญัที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็นหน่ึงในแปดยอดเขา
ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวทิเบตที่จะตอ้งมากราบนมัสการ  และเดิน
ทกัษิณาวตัรรอบภูเขาแห่งน้ีอยา่งน้อยสักคร้ังหน่ึงในชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นชาวทิเบตในยนูนาน, เสฉวน, ชิงไห่ หรือในทิเบตเอง 
ต่างเช่ือเหมือนกนัว่า ถา้ชีวิตน้ีไม่ไดม้ากราบนมสัการ     และ
เดินทกัษิณาวตัรรอบ “คาวากาโป” เม่ือตายไปจะไม่ไดไ้ปสู่ภพ
ภูมิที่ดี ดงันั้นเม่ือถึงปลายฤดูใบไมร่้วงต่อตน้ฤดูหนาวของทุกปี 
จะ มีชาวทิเบตเดินทางมาที่น่ีกนั
เป็นประจาํ ยอดเขา“คาวากาโป”
ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอด
เขาที่ มี รูปทรงงดงามที่ สุดใน
โลก” คล้ายปิรามิดทองคํา 
โดยเฉพาะยามพระอาทิตยส์าด
แสงส่องสะทอ้นไปบนเกล็ดหิมะขาวที่ปกคลุมยอดเขาตลอดเวลา 

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเต๋อชิง  高山别庄德钦精品酒店 High Mountain Resort   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี           (4)   อุทยานบาลากือจอง ( รวมรถแบตเตอร่ี ) – เมืองจงเตีย้น – เมืองเก่าจงเตีย้น  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานบาลากือจอง ตั้งอยูบ่นภูเขาที่ปกคลุม
ดว้ยหิมะ หุบเขา ธารนํ้ าแข็ง แม่นํ้ าและ ทะเลสาบ ,ป่าไม ้รวม
เป็นหน่ึงเดียว เป็นยอดเขาที่ปกคลุมดว้ยหิมะที่สูงที่สุดของแช
งกรีล่า Shangri-La ระดับนํ้ าทะเลจุดตํ่าสุด ติดอยู่ที่หมู่บ้าน
ชายแดนของมณฑลเสฉวนหุบเขาสูงเฉล่ียประมาณ 2,650 เมตร
อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ประมาณ 14.8 องศาเซลเซียส  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารนําท่านเดินทางกลบัเมืองจงเตี้ยน  หรือ แชงกรีล่า 
สวรรคบ์นดินที่ที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันจะไปให้ไดค้ร้ังหน่ึงในชีวิต  
สัมผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผ่าทิเบต ที่
ยงัคงแต่งกายเอกลักษณ์ชนเผ่าในชีวิตประจาํวนัให้เห็นอยู่
ทัว่ไปในเมือง 

  จากนั้ น นําท่านเที่ยวชม เมืองเก่าจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า  
สวรรคบ์นดินที่ที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันจะไปให้ไดค้ร้ังหน่ึงในชีวิต  
สัมผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผ่าทิเบต ที่
ยงัคงแต่ง  กายเอกลกัษณ์ชนเผ่าในชีวิตประจาํวนัให้เห็นอยู่
ทัว่ไปในเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่     รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พักเมืองจงเตีย้น  YUEGUANG INTER HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า        (5)    เมืองจงเตีย้น – หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน + กระเช้าไฟฟ้า - เมืองลี่เจียง – สวนสาธารณะเฮยหลงถาน  
                              - เมืองเก่าลี่เจียง    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า 
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นําท่านเดินทางสู่เชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นไปยงั 
หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน  The Valley of Blue Moon ซ่ึง
บริเวณทั้งเขาปกคลุมดว้ยตน้กุหลาบพนัปี ซ่ึงจะออกดอกหลาก
สีสันทั้ งขาว ชมพู ชมพูเข้มให้ทุกท่านได้ช่ืนชมความงาม , 
เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม   บริเวณตอนกลางหุบเขาท่านจะได้
พบกับความงามของทุ่งหญา้ ป่าสน ทะเลสาบเล็กๆ และ ฝูง
จามรีที่ออกหาอาหารและเล็มหญา้ , เดือนกนัยายน-เมษายน หุบ
เขาน้ีจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทัว่เช่นกัน เม่ือโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงก  ว่าระดับนํ้ าทะเล
ประมาณ 4,000 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัลานหิมะกวา้งใหญ่สุดสายตาภายใตท้อ้งฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ให้ท่าน
มีเว  ลาช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะ และ ทิวทศัน์เบื้องล่าง  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน  และเมืองเก่าล่ี
เจียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมโลกขององค์การยูเนสโก เม่ือ ค .ศ.1997 ตั้งอยู่สูงกว่า
ระดบันํ้ าทะเลถึง 2,400 เมตร ที่น่ีจึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี 
และยงัเป็นที่ตั้งถ่ินฐานของชนเผา่นาซีซ่ึงอพยพมาจากทิเบตและ
อยูก่นัในสงัคมผูห้ญิงเป็นใหญ่       
จากนั้นนาํท่านชม สวนสาธารณะเฮยหลงถาน หรือ สวนสระ
มังกรด า อยูท่ี่ทางชานเมืองดา้นเหนือ  เล่ากนัวา่เม่ือหลายร้อยปี
ก่อน เป็นเพยีงบ่อนํ้ าธรรมดา วนัหน่ึงชาวบา้นเห็นมงักรดาํโผล่
ขึ้นมาจากบอ่นํ้ าแห่งนั้น ชาวน่าซีมีความเช่ือเร่ืองมงักรอยูแ่ลว้ จึง 
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ตั้งช่ือบ่อนํ้ านัน่วา่ สระมังกรด า ปัจจุบนัไดป้รับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จดัสร้างสะพาน ศาลา
พกัผอ่นแบบเก๋งจีน สองขา้งทางมีตน้เกาลดัขึ้นเตม็ มีเน้ือที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร   ไดมี้การจดัแบ่งส่วน
อยา่งเหมาะสม เป็นบ่อนํ้ าใน และบ่อนํ้ านอก มีสะพานหินอ่อน
กั้น นํ้ าในบ่อผดุขึ้นมาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตานํ้ า นํ้ าใสจน
มองเห็นกน้บ่อทีมี่สาหร่ายไดอ้ยา่งชดัเจน   จากนั้นนาํท่าน
เดินทาง    ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง   ที่มีประวตั ิ
800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความงามในอดีตไวเ้ป็นอยา่งดี 
ทางเดินที่ปูดว้ยหินอดัแน่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ  ลาํธารที่
ไหลผา่นเกือบทุกหลงัคาเรือน สะพานโคง้หินที่เก่าแก่ ตน้หลิวริมธารที่ปลิวไปมาตามสายลม 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองลี่เจียง丽江国际大酒店  Lijiang International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก     (6)     เมืองล่ีเจียง - ภเูขาหิมะมงักรหยก - โชว์สุดอลังการ ในชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ล่ีเจียง ”   
                     – อุทยานน า้หยก   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า 

นําท่านมุ่งสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นําท่านเปล่ียนนั่งรถภายใน
อุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเชา้ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร 
นําท่าน น่ังกระเช้าใหญ่  ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิว
สูงสุดจากระดบันํ้ าทะเล 4,506 เมตร ซ่ึงท่านสามารถสัมผสัหิมะ
ที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้ งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และ
ธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองขา้งทางที่
ขึ้ นยอดเขา ทิวเขาแห่งน้ีเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็น
ลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเล้ือย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่
นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตดักนัสีนํ้ าเงินของทอ้งฟ้า คล้ายมังกร

ขาว กาํลงัล่องลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่าภูเขาหิมะ
มังกรหยกให้ท่านได้ช่ืนชมและด่ืมดํ่ ากับความหนาวเยน็ของ
ธรรมชาติ  นําท่านชม  โชว์สุดอลังการของผู้ก ากับจางอี้โหมว ใน
ชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ลี่เจียง ” โดยเป็นการแสดงกลางแจง้บน
ความสูงกว่า  3,000  เมตร เหนือระดับนํ้ าทะเล ณ โรงละครที่
ออกแบบคลา้ยๆโคลอสเซ่ียมกลาย  ๆในบริเวณเชิงเขาหิมะมงักร 
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หยก โดยคดัเลือกชนเผ่าทอ้งถ่ินกว่า 500 คนจาก 16 หมู่บา้น มาเป็นนักแสดงสมคัรเล่น ร้อง เล่น เตน้รํา บอกเล่าวิถี
ชีวิตของ  ชาวนาซี (naxi) และโมซัว (mosuo) คนพื้นเมืองดั้งเดิมของล่ีเจียงอยา่งเป็นธรรมชาติไร้ special effect  มี
ภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั   คลอเคลา้ดว้ยสายลมและแสงแดด  เป็นโชวท์ี่ยากจะลืมเลือน 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
    นําทา่นชม อุทยานน า้หยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผา่

นาซีกลมกลนืกบัธรรมชาติ ประกอบด้วยประตสูวรรค์ ซึง่มีรูปปัน้
แกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพอ่ ข้างซ้ายเป็นแม่ และนํา้ตกมงักร ท่ี

ไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขา แบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกช่ือวา่ มงักรออกถํา้ ชัน้
ท่ีสองช่ือวา่ มงักรเลน่นํา้ ชัน้ท่ีสามช่ือวา่ มงักรโบยบิน และยงัมีต้นไม้

เทวดา ซึง่เป็นท่ีสกัการะบูชาของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี   
ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  พักเมืองลี่เจียง丽江国际大酒店  Lijiang International Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด            (7)     เมืองล่ีเจียง – เมืองคุนหมิง - กรุงเทพฯ  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

    ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

12.35 น.  บินลดัฟ้ากลบัคุนหมิง  โดยเที่ยวบินที่ MU5922 

13.35  น.     ถึงเมืองคุนหมิง เป็นเมืองเอกในมณฑลยนูนานในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตวัเมืองตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ
เตียนฉือด้านทิศเหนือ เน่ืองจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปี  จึงถกูขนานนามวา่ " นครแหง่ฤดใูบไม้ผล ิ" 

     ท่ีมีช่ือเสยีงอ่ืนๆ จากนัน้ สู่อาคารระหว่างประเทศ   

16.25 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ MU5077 

17.40 น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ  
 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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อัตราค่าบริการ   
   

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20  ท่านขึน้ไป    36,800.-บาท  5,800.-บาท  

เด็กต ่ากว่า 12 ปี เสริมเตียง  32,800.-บาท  

เด็กต ่ากว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง  28,800.-บาท  
 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)     ค่านํา้หนกักระเป๋า ใบละ ไม่เกิน 23  กก. 
    ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
    ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป ( หนงัสอืเดินทางไทย )   บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
  ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม   ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

  ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น                                           
   ค่านํา้หนกัเกินกระเป๋า เกินสองใบ หรือนํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทวัร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหวัหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
มัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมด
เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้
ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสทิธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอบุตัเิหตใุห้กบั
ลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึ่งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนดัหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือ
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่

ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


