
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่แรก     กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – เมืองเชียงรุ้ง  

20.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ออก  ชัน้ 4  (ประต ู9-10)  เคาเตอร์ U 
15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัท คอยต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ทกุทา่น 

22.15 น. ออกเดินทางสูส่บิสองปันนา  โดยเท่ียวบินท่ี MU5911  
23.15 น. ถึง เดินทางถึง สนามบินเมืองเชียงรุ้ง ซึง่เป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสบิสองปันนา เป็นเมืองท่ีสวยงาม

แหง่หนึง่ มีสมญานามวา่ “เมืองนกยงู”หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วมีเจ้าหน้าท่ีมาคอยต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกแก่ทา่น จากนัน้พาทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
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คนุหมิง เชยีงรุง้ สบิสองปันนา 6วนั5คนื 



วันที่สอง     สวนป่าดงดบิ(โชว์นกยุงบิน+หมู่บ้านเผ่าไอนี+น า้ตก9มังกร) – วัดหลวงเมืองลือ้ –  
               9จอม12เชียง—ไนท์บาซ่า     
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่น เดินทางสู ่สวนป่าดงดิบ หรือป่าเขตร้อนซึง่เป็นป่าท่ี
อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพนัธ์นานาชนิดน าท่านนั่ง  รถไฟฟ้าสู่
เนินเขาท่ีจัดเป็นสวนต่างๆสวยงามชมนกยูงจ านวนหลาย
ร้อยตวับินลงมาจากยอดเขาจากสญัญาณเป่านกหวีดของผู้
คมุ เป็นท่ีช่ืนชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ น า
ท่าน ชมหมู่ บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) และ การ
สาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ จากนัน้น าท่านเดินทาง 
ชมวัดหลวงเมืองลือ้ เป็นวดัพุทธท่ีใหญ่ท่ีสดุในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัท  พฒันาการท่องเท่ียว หยวนห้าว 
จ ากดั สบิสองปันนา ยนูนานลงทนุสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวดันิกายหินยาน และ  พระพุทธรูปยืน
ขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ท่ีสุดในแถบนี ้จากจุดนีท้่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้  อย่างชัดเจน 
หลงัจากนัน้น าคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านไทลือ้ม่านจ่ิงฟ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีสืบทอดวิธีการผลิตมีดไทลือ้สิบสอง
ปันนา ส าหรับถวายเจ้าเมืองในอดีต ชมการสาธิตคณุสมบติัของมีดและเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าชมแหลง่ท่องเท่ียว 9 จอม 12 เชียง สร้างขึน้เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บนพืน้ท่ี 600 ไร่  ณ เมืองเชียงรุ่ง 
สบิสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 6 หม่ืน
ล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลือ้ เพื่อให้เป็นเมืองแห่ง
การท่องเท่ียวและ ธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่,ศูนย์กระจายสินค้า หตัถกรรม, โรงแรมระดบั 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร สวนสขุภาพ 
พิพิธภณัฑ์สามเหลีย่มทองค า พิพิธภณัฑ์คมัภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลือ้ 300 กว่าหลงั 
ท่ีจะแสดงออกถึงลกัษณะพิเศษของสิง่ก่อสร้างจากประเทศในลุม่แม่น า้โขง  

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ยามค ่าคืน พาทา่นเดิน ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน บนสนัเข่ือน 
สสีนัต์เมืองเชียงรุ้ง มีของนาๆชนิดให้ทา่นได้เลอืกซือ้ กวา่ 2 
กิโล หรือเลอืกช้อปปิง้ ณ ห้างสรรพสนิค้าชัน้น าตา่งๆ  อยา่ง
เพลดิเพลนิ 
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วันที่สาม    ตลาดเช้า –ภเูขาชาโบราณnannuo(พญาต้นชา800ปี) – พิพิธภณัฑ์ชนชาติ  -ช๊อปป้ิงห้างwanda  
                –โชว์Dai Show 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชมวิถีชีวิตของคนสบิสองปันนาท่ี ตลาดเช้าเมืองหล้า อิสระช๊อปปิ้งซือ้ผลไม้สดๆ น าท่านชม
ภูเขาชาโบราณnannuo(พญาต้นชา800ปี) จากนัน้เดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์ชนชาติ ในสิบสองปันนายูน
นานการลงทุนรวม 155 ล้าน หยวน ซึ่งสร้างขึน้ใน สถาบนัคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมือง
เชียงรุ้ง พืน้ท่ี 100,000ตารางเมตร พิพิธภณัฑ์ นีร้วมทัง้หมดสามชัน้ชัน้1เป็นห้องท่ีแสดงประวติัศาสตร์สิบ
สองปันนาชัน้ 2 เป็นห้องแสดงวฒันธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนาชัน้3เป็นห้องแสดงความงามท่ีน่า
ต่ืนตาต่ืนใจของป่าดิบชืน้สตัว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นีเ้ป็น สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีได้
เรียนรู้ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสบิสองปันนาท่ีดีท่ีสดุ 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
อิสระช้อปปิง้ ห้างสรรพสินค้า WANDA สบิสองปันนา 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่DAI SHOW  โชว์
แฟนตาซีท่ียิ่งใหญ่อลงัการ ด้วยระบบแสงสเีสยีง ทุม่ทนุ
สร้างมหาศาล ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในยนูาน เวทีออกแบบให้ดู
ได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหม่ลา่สดุของสบิสองปันนา 
พบกบัฉากสดุอลงัการและการแสดงโชว์การกรรมโลด
โผนสดุต่ืนตาต่ืนใจ  

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่สาม    หมู่บ้านไทลือ้ม่านเฮ้อน่า —สวนม่านทงิ—วัดป่าเจย์-- น า้พุดนตรีแม่โขง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม หมู่บ้านไทลือ้ม่านเฮ้อน่า เป็น
หมู่บ้านเก่าแก่ของไทลือ้แหง่หนึง่อยูน่อกเมืองข  

 องเชียงรุ้ง หา่งจากตวัเมืองประมาณ 4  KM. และ
สามารถชมบ้านเก่าๆ และวดัเก่าแก่ และซือ้ผลไม้ ของท่ี
ระลกึตา่งๆท่ีตลาดหมู่บ้านนีไ้ด้ และได้เห็นอาหารกนักิน
ของเผา่ไทลือ้ เช่นขนมจีนท่ีเป็นชามใหญ่ และสามารถ
ใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสือ่สารกบัเผา่ไทลือ้
ได้  แล้วน าทา่นชม สวนม่านทิง ซึง่เป็นสวนท่ีสวยงามมากแหง่หนึง่ ชมศาลเจ้า 8 เหลีย่มซึง่สร้างขึน้ในปี 
คศ. 1701  เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหวา่งไทยใหญ่กบัเรา เป็นเคร่ืองพิสจูน์วา่ วฒันธรรมของ
เผา่ไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกนัมาก 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าเท่ียวท าบุญไหว้พระที่ วัดป่าเจย์  ซึง่เป็นวดัพทุธหินยาน ตัง้อยูท่างทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนือ้ท่ีกวา่  



 3.000 ตารางเมตร  ในอดีตวัดนีเ้ป็นวัดท่ีเจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นท่ีไหว้พระและประกอบ
ศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เป็นวัดท่ี
ใหญ่ท่ีสุด  เพราะเป็นท่ีตัง้วิทยาลัยพุทธศาสนา ของ
มณฑลยนูนาน ชม น า้พุดนตรีแม่น า้โขง เป็นการแสดง
น า้พุแสงสีเลเซอร์ท่ีสวยสดงดงามวิจิตตระกาลตาริม
แม่น า้โขง โดยมีแสงสขีองอุทยาน 9 จอม 12 เชียง ในยาม
ราตรีเป็นฉากหลงั 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 James Joyce Coffetel  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ส่ี    เชียงรุ้ง - คุนหมิง -สวนน า้ตกคุนหมิง -ต าหนักทอง 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
12.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองคนุหมิง  โดยเที่ยวบินที่ MU5705 

13.30 น. ถึงทา่อากาศยานเมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตก
เฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอันดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 
33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ
ระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึง
ท าให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” และมีชนกลุม่น้อย
อาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไป 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเท่ียว อุทยานน า้ตกคุนหมิง ท่ีสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวนประมาณ 5 ,500 

ล้านบาท) เพื่อน าน า้แม่น า้หนิวหลนัเจียงเข้าสูท่ะเลสาบเตียนฉือ น า้ตกกว้าง 400 เมตร สงู12.5 เมตร แล้ว

น าทา่นเดินทางสู ่ต าหนักทอง ซึง่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นท่ีพกัของอู๋ซนักุ้ ย “ขุนศึกผู้ขาย

ชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นต าหนกัแหง่เดียวท่ีมีฝาผนงัและหลงัคาสร้างด้วยทอง เหลอืงจึงท าให้

ต าหนกัมีความสวยเดน่แลดเูสอืนทอง จึงได้ช่ือวา่ “ต าหนกัทอง”  

 

 

 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วันที่ห้า    วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม วัดหยวนทง วดัเก่าแกข่องเมืองคนุหมิง 
นมสัการ พระพทุธชินราชจ าลอง จากประเทศไทยท่ีน ามา
ประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ เม่ือครัง้ด ารง
ต าแหนง่นายกรัฐมนตรี 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองคนุหมิง 
ซึง่มีซุ้ม ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่
จินหม่าและปีจี้ จนเป็นท่ีมาของช่ือถนนแหง่นี ้ โดยซุ้มม้าทองและ
ไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนน
ยา่นการค้าแหง่นี ้ เป็นแหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญัมณีชัน้เยีย่ม ร้านเคร่ืองด่ืม 
ร้านอาหารพืน้เมือง และร้านขายของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย  
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบิน 

18.35 น.  เหิรฟ้ากลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไชนา่อีสเทรินแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ MU5077 
19.55 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


