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 ขึน้กระเช้าใหญ่ ชมภเูขาหิมะมงักรหยก  – อลังการโชว์จางอวีโ้หมว 
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง เมืองโบราณต้าหล่ี  เมืองโบราณจงเตีย้น   
ชม วัดลามะซงจ้านหลิน  ได้ช่ือว่าพระราชวังโปตาลาน้อย 
ชม หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงนิ ความงามและท่ีทอดผ่านเหน็ถงึภูเขาหมิะมังกรหยก     
ชมความงามและธรรมชาตยิามอาทติย์อัสดง    ณ  ภูเขาหมิะเหมยล่ี  

ชมความงดงามที่ธรรมชาตรัิงสรรค์  และความลีลั้บพศิวงชาวบาลา   อุทยานบาลากือจอง 
ชม ช่องแคบเสือกระโจน  ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก 
เดินทางสะดวก  โดยสายการบินไทย  พกัโรงแรมระดับ 5 ดาว เที่ยวครบไม่ลงร้านช้อป  
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ก าหนดเดนิทาง   14 – 21  เมษายน 2562                 

วันแรก       (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหล่ี   

08.00 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประต ู2-3 ) เคาน์เตอร์ D  
สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 

10.45 น. เดินทางสู ่ เมืองคุนหมิง  โดยเที่ยวบินที่ TG612  

 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
14.00 น. ถึง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง  เมืองเอก

ของมณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูน
นาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผล”ิ 
และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมี
เสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติและภมิูอากาศ
ท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  หลงัผา่นพิธการตรวจ
คนเข้าเมือง น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองต้าหล่ี 
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง30 นาที ) ซึง่เป็น
เมืองมรดกของอาณาจกัรนา่นเจ้าท่ีรุ่งเรืองอยุใ่นสมยั

เดียวกนักบัราชวงศ์เหนือ-ใต้ในช่วงศตวรรษท่ี 5และ6
ศนูย์กลางของยนูนานได้ย้ายจากคนุหมิง มาอยู่

อาณาจกัรทัง้หกของชนเผา่ไป๋ทางทิศตะวนัตก เม่ือถึงราชวงศ์ถงั หวัหน้าเผา่ “ผีลัว่เก๋อ” (พีลอ่โก๊ะ ค.ศ.697-748) ได้

รวบรวมอาณาจกัรทัง้หกไว้ด้วยกนัและสถาปนาขึน้เป็นอาณาจกัรนา่นเจ้า ท่ีแปลวา่ “อาณาจกัรทางใต้” ในช่วง 
ค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองต้าหลีเ่ป็นราชธานี ในอดีตเป็นท่ีตัง้ของอาณจกัรนา่นเจ้าและตาลฟีู ก่อนท่ีอาณาจกัรนา่น
เจ้าจะกอ่ตัง้ใน ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุม่ชนได้มีความสมัพนัธ์กบัราชวงศ์ฮัน่ โดยเฉพาะในสมยัจกัรพรรดิ

ฮัน่หวูตี่ ้(ครองราชย์ ค.ศ. 140-87 ก่อนคริสตกาล) ผู้สถาปนาเส้นทางสายไหม (silk road) ได้สง่ราชทตูของราชส านกั
ฮัน่ตะวนัตกเดินทางจากนครหลวงฉางอานมาดินแดนทางใต้ ได้เดินทางผา่นมณฑลเส ฉวนและยนูนาน มี
วตัถปุระสงค์เพื่อหาเส้นทางไปอาณาจกัรเทียนจู่ (ชมพทูวีป - อินเดีย) เปิดเส้นทางสูต่ะวนัตกโดยมีจุดแวะพกัท่ีต้าห

ลี ่ก่อนจะข้ามเขาไปยงัพม่าและอินเดีย ตอ่มาได้เรียกช่ือเส้นทางนีว้า่ “ฉาหม่ากู่เต้า” หรือ “เส้นทางโบราณขี่ม้าค้า
ใบชา” หรือ “เส้นทางแพรไหมสายใต้” 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองต้าหล่ี维笙山海湾 WEiSelect Dali Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเที่ยบเท่า 
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วันที่สอง    (2)เมืองโบราณต้าหล่ี – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ –   โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน                                                      
                – แชงกรีล่า ( เมืองจงเตีย้น ) – เมืองโบราณจงเตีย้น 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเท่ียวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหล่ี ซึง่เป็นเมือง
หลวงของอาณาจกัรนา่นเจ้า  มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1000 ปี มี
ก าแพงเมืองท่ีสวยงาม บนก าแพงยงัมีหอซึง่มีป้ายหินแกะสลกัค าวา่ 
ต้าหล่ี หากทา่นมาถึงจุดนี ้  เสมือนวา่ได้มาถึงอาณาจกัรนา่นเจ้า  
ภายในเมืองโบราณยงัมีสนิค้าพืน้เมืองให้ทา่นได้ซือ้หา เพือ่เป็นของ

ฝากได้อยา่งจุใจ   ผา่นชม  เจดีย์ 3 องค์ ท่ีมีช่ือเสยีงของเมืองต้าหลี ่
ซึง่ตัง้อยูใ่นวดัฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลี ่หา่งออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดีย์ทัง้   3  องค์นีส้ร้าง
ไม่พร้อมกนั และมีขนาดตา่งกนั องค์ใหญ่สร้างในสมยัราชวงศ์ถงั ท าเป็นชัน้ๆ เช่นเดียวกนัรวม 10 ชัน้เป็นรูปแปด
เหลีย่ม  เม่ือคราวท่ีเกิดแผน่ดินไหวในต้าหลี ่ท าให้เจดีย์องค์เลก็

ทัง้ 2 องค์เอียงเข้าหาเจดีย์องค์ใหญ่แตไ่ม่ล้ม  
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นชม โค้งแรกแม่น า้แยงซ ี  แม่น า้สายท่ียาวเป็นอนัดบั

สามของโลก มีความยาวกวา่ 6,000 กิโลเมตร เป็นแม่น า้ท่ีไหลลง
มาจากทิเบตตอนบน และเลีย้วจากทางใต้ตีโค้ง 180 องศา แล้ว
ไหลมารวมกบัแม่น า้อีกสองสาย น าทา่นลดัเลาะแม่น า้แยงซี ชม
ความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของแม่น า้แยงซี ไหลผา่นด้านหลงั
ของเทือกเขาหิมะมงักรหยก  น าทา่นเดินทางสู ่  หู่เที่ยวเสีย 

( ช่องแคบเสือกระโจน ) เป็นร่องน า้เช่ียวในหุบเขาท่ีมีความยาว
ตอ่เน่ืองกันถึง 25   กม. มีแก่งอนัตรายถึง 18 แห่ง  จึงไม่มีใครกล้า
ลอ่งแก่งในแถบนี ้   จุดแคบท่ีสดุวดัได้ 30 เมตร   และเป็นช่องแคบท่ี
ลกึท่ีสดุในโลกคือประมาณ  3,900 เมตร     น าทา่นโดยสารรถโค้ช
ปรับอากาศเดินทางสู ่ เมืองจงเตีย้น เมืองใหญ่ท่ีสดุในเขต

ปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งต๋ีช่ิง  ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงูต๋ีช่ิง  (สถานท่ีอนัเป็นสริิมงคล)  ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิ  
เบต – ยนูนาน - เสฉวน เป็นดินแดนสรรพสตัว์และพืชพรรณต่างๆ  โดยเฉพาะเป็นแหลง่สมุนไพรส าคญัของประเทศจีน 
น าทา่นเท่ียวชม เมืองเก่าจงเตีย้น หรือ แชงกรีล่า   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองจงเตีย้น安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่สาม (3)   จงเตีย้น วดัลามะซงจ้านหลิน – เต๋อชิง– วัดตงจู๋หลิน – ชมภเูขาหมิะเหมยล่ียามตะวันตกดิน 

 เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่ วัดลามะซงจ้านหลิน ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขา
ฝอปิง หา่งจากเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี  มีพระลามะ
จ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างขึน้โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 ซึง่
ใกล้เคียงกบัสมยัอยธุยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษท่ี 18 สมยั
จกัรพรรด์ิคงัซี แห ่ งราชวงศ์ชิง ได้มี  การซอ่มแซมตอ่เติมอีก
หลายครัง้ โครงสร้างของวดัแหง่นีส้ร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลกั 2 ห้อง 
และโอบล้อมไปด้วย ห้องพกัส าหรับพระกวา่ 100 ห้อง นอกจากนีย้งัมีโบราณวตัถอีุกมากมาย รวมทัง้รูปปัน้ทอง
สมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุ   
น าทา่นเดินทางขึน้สูทิ่ศเหนือของมณฑลยนูนานชายแดนทิเบต-ยนู
นาน-เสฉวนสู ่  เมืองเต๋อชิง หรือ ตี๋ช่ิง ซึง่เป็น  เมือง ในเขตท่ีราบ
สงูทิเบต-ต๋ีช่ิง ช่ือเมืองมีความหมายวา่เป็นสถานท่ีอนัเป็นสริิมงคล 
ชาวทิเบตถือวา่ดินแดนแถบนีเ้ป็นแคว้นกมัของทิเบต แตรั่ฐบาลจีน
ประกาศให้รวมไว้ในมณฑลยนูนาน ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่
รถยนต์ ไตถ่นนท่ีสงูเสยีดฟ้า รถจะไตผ่า่นหบุเขามากมายเส้นทาง
สดุสวยงาม และ จะตรึงตาตรึงใจในความทรงจ าตลอดไป นบัได้วา่
ถนนสายนีเ้ป็นถนนไตภ่เูขาลดัเลาะเส้นขอบฟ้าท่ีสวยท่ีสดุของจีน
เส้นทางหนึง่     น าทา่นชม วัดตงจู๋หลิน วดัลามะนิกายหมวก
เหลอืง ตวั อาคารตัง้ตระหงา่นอยูห่น้าหบุเขาสงู เชิญทา่นสกัการะ
พระพทุธรูปจาลาซา สมยัราชวงศ์ถงั 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าทา่นลดัเลาะวิ่งผา่นทิวเขาขนาดมหมึา ชมทิวทศัน์
ธรรมชาติท่ีมโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโค้งไปตามหน้าผา 
ภาพท่ีปรากฏตอ่หน้าคือ ยอดเขาหิมะไป๋หมางสงู 4,450 เมตร 
เส้นทางนีต้ดัผา่นเทือกเขาหิมะ ผา่นป่าสนบนภเูขาที่ปกคลมุด้วย
หิมะ นบัเป็นเส้นทางท่ีงดงามท่ีสดุ บางคนเรียกเส้นทางนีว้า่ ถนนไตข่อบฟ้า เป็นแหลง่ก าเนิดพืชพนัธ์ุหายาก อาทิ 
ไม้สน ต้นอาซาเลยี สตัว์ป่าหายากอยา่งลงิสทีอง และแพนด้าเลก็ น าทา่นเดินทางจนกระทัง่ถึง เมืองเตอ๋ชิง เป็น
เมืองท่ี  ตัง้อยูใ่นหบุเขามีความสงูถึง 4,000 เมตร มีพืน้ท่ี 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นบัเป็น
ดินแดนศกัด์ิสทิธ์ิแหง่ชาวทิเบต ท่ีน่ีคือเขตภเูขาหิมาลยัด้านจีน ซึง่ซอ่นตวัอยูช่ายคาโลก ท่ีน่ีมียอดเขากาเคโบ 
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(Kagebo Peak) สงู 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสงูท่ีสดุของยนูนาน เป็นยอดเขาศกัด์ิสทิธ์ิของชาวทิเบต จากทัว่
สารทิศต้องเดินทางมาจาริกแสวงบุญกนัทกุปี เมืองเตอ๋ชิงอยูท่า่มกลางหบุเขาระหวา่งเทือกเขาหิมะเหมยลีแ่ละไป๋
หมาง เป็นเมืองท่ีเจริญแหง่สดุท้ายก่อนพ้นเขตยนูนานเข้าไปสูทิ่เบต เป็นเมืองท่ีอยูเ่หนือสดุของยนูนาน น าทา่น
เดินทางสู ่ ภเูขาหิมะเหมยล่ี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทือกเขาหิมาลยัท่ีทอดตวัลงมาจากหลงัคาโลก ทิเบตเป็น
แนวเทือกเขาท่ีทอดตวัจากทิศเหนือลงมายงัทิศใต้ เหมยลีเ่ป็นยอดเขาสงูสดุอนัดบัหนึง่ของมณฑลยนูนาน มีความ
สงูถึง 6,740 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของ
เมืองเตอ๋ชิง หา่งจากตวัเมืองเตอ๋ชิง  ประมาณ 20 กิโลเมตร มี
ทัง้หมด 13 ยอด เรียกวา่ เทือกเขาโอรสสวรรค์ อนัเป็นสว่นหนึง่ของ
เทือกเขาหิมาลยั โดยมี“คาวากาโป”เป็นยอดเขาท่ีส าคญัท่ีสดุและ
สงูท่ีสดุ และถือเป็นหนึง่ในแปดยอดเขาศกัด์ิสทิธ์ิของชาวทิเบตท่ี
จะต้องมากราบนมสัการ และเดินทกัษิณาวตัรรอบภเูขาแหง่นีอ้ยา่ง
น้อยสกัครัง้หนึง่ในชีวิต ไม่วา่จะเป็นชาวทิเบตในยนูนาน, เสฉวน, ชิงไห ่หรือในทิเบตเอง ตา่งเช่ือเหมือนกนัวา่ ถ้า
ชีวิตนีไ้ม่ได้มากราบนมสัการ และเดินทกัษิณาวตัรรอบ “คาวากาโป” เม่ือตายไปจะไม่ได้ไปสูภ่พภมิูท่ีดี ดงันัน้เม่ือ
ถึงปลายฤดใูบไม้ร่วงตอ่ต้นฤดหูนาวของทกุปี จะ มีชาวทิเบตเดินทางมาท่ีน่ีกนัเป็นประจ า ยอดเขา“คาวากาโป”
ได้รับการยกยอ่งให้เป็น “ยอดเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสดุในโลก” คล้ายปิรามิดทองค า โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์
สาดแสงสอ่งสะท้อนไปบนเกล็ดหิมะขาวท่ีปกคลมุยอดเขาตลอดเวลา 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พัก Zhongxin Yuting Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี (4)   อุทยานบาลากือจอง ( รวมรถแบตเตอร่ี ) – ระเบียงกระจกบาลากือจอง – เมืองจงเตีย้น  

 เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานบาลากือจอง ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองจงเตีย้น บนภเูขาท่ีปกคลมุด้วยหิมะ หบุเขา ธารน า้แข็ง แม่น า้
และ ทะเลสาบ ,ป่าไม้ รวมเป็นหนึง่เดียว เป็นยอดเขาท่ีปกคลมุด้วย
หิมะ เป็นท่ีรู้จกัในช่ือ “จุดสงูสดุของแชงกรีลา่ Shangri-La “ ท่ีความสงู 
5,545 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  จุดต ่าสดุติดอยู่ท่ีหมู่บ้านชายแดนของ
มณฑลเสฉวนหบุเขาสงูเฉลีย่ประมาณ 2,650 เมตร และเป็น 1 ใน3 
ภเูขาศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพืน้เมืองคงับ้า  มีพืน้ท่ีทัง้หมด 176 ตาราง
กิโลเมตร อุณหภมิูเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ประมาณ 14.8 องศาเซลเซียส  มีภมิู
ทศัน์ท่ีหลากหลาย กลมกลืนกบัวฒันธรรมของชนกลุม่ท่ีตัง้รกราก  ใน
หมู่บ้านโบราณบาลา “ หมู่บ้านบา” หมายถึง“ หมู่บ้านธิเบตมาจาก
บาตงั” ในภาษาทิเบต และคมัภีร์ พระไตรปิฎกของทิเบตบนัทกึไว้วา่พนั
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ปีก่อน มีคนอพยพมาท่ีน่ี จากดินแดนท่ีหา่งไกล พวกเขาแสวงหาบ้าน
ในอุดมคติท่ีอยูห่า่งจากสงครามและความทกุข์ เม่ือพวกเขามาท่ีน่ีเขา
เช่ือวา่สถานท่ีแหง่นัน้คือท่ีน่ี จึงเร่ิมตัง้รกราก จากนัน้เป็นต้นมา 
Balagezong จึงถือเป็น สญัลกัษณ์ ของบ้านในอุดมคติและสรวง
สวรรค์ได้รับการสบืทอดอยา่งตอ่เน่ืองในเพลงพืน้บ้านจากรุ่นสูรุ่่น 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

ชม Shambhala Stupa อนัศกัด์ิสทิธ์ินบัพนัปี จากต านานของเผา่คงั
บ้า เป็นจุดภมิูทศัน์หลกัท่ีสวยงาม เป็นภเูขาสงูรูปทรงพิระมิดท่ีเกิดขึน้
ตามธรรมชาติ บนยอดปกคลมุด้วยหิมะ    ชมทะเลสาบตา่งๆท่ี เช่น 
ทะเลสาบแกะ สวยงามน า้สฟ้ีาเหมือนกระจกใสสะท้อนกบัท้องฟ้า
และภเูขาหิมะเป็นภาพอนังดงาม  น าทา่นชมจุดชมวิวใหม่ลา่สดุใน
อุทยาน ระเบียงกระจกบาลากือจอง นอกจากชมวิวแล้ว จุดนีเ้ป็น
จุดก าแพงหินสะท้อน หากเราตะโกนเสยีงดงัออกไป จะมีคลืน่เสยีง
สะท้อนกลบัมา ชาวบ้านยิบมมาร้องเจ้นใสก่ าแพงสะท้อนนี ้

    จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเมืองจงเตีย้น หรือ แชงกรีล่า สวรรค์บนดินท่ีท่ีทกุคนตา่งใฝ่ฝันจะไปให้ได้ครัง้หนึง่
ในชีวิตสมัผสัวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชนเผา่ทิเบต ที่ยงัคงแตง่กายเอกลกัษณ์ชนเผา่ใน
ชีวิตประจ าวนัให้เห็นอยูท่ัว่ไปในเมือง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักเมืองจงเตีย้น安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

วันที่ห้า (5)  หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงนิ – จงเตีย้น   –  เมืองล่ีเจียง – สระมังกรด า   – เมอืงโบราณล่ีเจียง   

 เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่ชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า  ขึน้ไปยงั 
หุบเขาพระจันทร์สีน า้เงิน  The Valley of Blue Moon ซึง่
บริเวณทัง้เขาปกคลมุด้วยต้นกุหลาบพนัปี ซึง่จะออกดอก
หลากสสีนัทัง้ขาว ชมพู ชมพเูข้มให้ทกุทา่นได้ช่ืนชมความ
งาม , เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม   บริเวณตอนกลางหบุเขา 
ทา่นจะได้พบกบัความงามของทุ่งหญ้า ป่าสน ทะเลสาบเลก็ๆ 
และ ฝูงจามรีท่ีออกหาอาหารและเลม็หญ้า , เดือนกันยายน-เมษายน หบุเขานีจ้ะถูกปกคลมุด้วยหิมะขาวโพลนไปทัว่
เช่นกัน เม่ือโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 4,000 เมตร ทา่นจะได้สมัผสัลานหิมะกว้าง
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ใหญ่สดุสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดัง่ภาพวาด ให้ท่านมีเวลาช่ืนชมทศันียภาพอันสวยงาม ต่ืนตาของลาน
หิมะ และ ทิวทศัน์เบือ้งลา่ง ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางลงจากหบุเขาเพื่อกลบัเข้าสูต่วัเมืองจงเตีย้น 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเดินทางกลบั เมืองล่ีเจียง  จากนัน้น าทา่นชม สระน า้มังกรด า หรือเฮยหลงถนั อยูใ่นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ ซึง่เรียกวา่ สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตัง้อยูใ่นตวั
เมืองลีเ่จียง หา่งจากตวัเมืองเก่าลีเ่จียงไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 1 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร 
สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1737 สมยัราชวงศ์ชิง (แมนจู) สระน า้
มงักรด ามีจุดเดน่ท่ีความใสของน า้ท่ีใสราวกบัมรกต 
นอกจากนี ้ ภายในสวนยงัมีการสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ท่ี
ผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และนา่ซี ไว้ด้วยกนั 
ในสวนแหง่นีมี้ พิพิธภณัฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภณัฑ์มีสิง่ท่ี แสดงถึงวฒันธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพ
ตา่งๆ และอกัษรตงปาซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัอกัษร Hieroglyphics ของอียิปต์  สระมงักรด า นีมี้ท่ีมาจากต านานเลา่
ขานกนัวา่ในอดีตมีคนพบเห็นมงักรด าปรากฏกายใต้น า้บ้าง ผดุขึน้มาจากสระน า้บ้าง บรรยากาศภายในสวนนัน้
เงยีบสงบและงดงามด้วยบงึน า้ใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกได้อย่างชดัเจน วา่กนัวา่
ทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมะมงักรหยกท่ีมองจากบริเวณสระมงักรด าเป็นหนึง่ในทิวทศัน์ท่ีงดงามท่ีสดุของจีน  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทาง    ชมเมืองเก่าดาหยันหรือเมอืงเก่าล่ีเจียง   ท่ีมีประวติั 800 กวา่ปี และยงัคงรักษาความงามใน
อดีตไว้เป็นอยา่งดี ทางเดินท่ีปดู้วยหินอดัแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ  ล าธารท่ีไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรือน 
สะพานโค้งหินท่ีเก่าแก่ ต้นหลวิริมธารท่ีปลวิไปมาตามสายลม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พักเมืองล่ีเจียง Lijiang International  Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก      (6) ภเูขาหิมะมงักรหยก (กระเช้าใหญ่) – Impression  of  Lijiang – อุทยานน า้หยก– ต้าหล่ี  
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าทา่นมุ่งสู ่ภเูขาหิมะมงักรหยก น าทา่นเปลีย่นนัง่รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจุ่ดนัง่กระเช้าท่ีระดบัความสงู 
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 3,356 เมตร น าทา่น น่ังกระเช้าใหญ่  ขึน้สูภ่เูขาหิมะมงักรหยก สูจุ่ดชมววิสงูสดุจากระดบัน า้ทะเล 4,506 เมตร   
ซึง่ทา่นสามารถสมัผสัหิมะท่ีปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปีอยา่ง
ใกล้ชิด เพื่อชมทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดท่ีสงูท่ีสดุและ
สวยงามท่ีสดุตลอดสองข้างทางท่ีขึน้ยอดเขาทิวเขาแหง่นี ้
เม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคล้ายมงักรก าลงั
เลือ้ย บนพืน้สขีาวของหิมะท่ีปกคล ุ  มอยูน่ัน้ ดรูาวกบัหยก
ขาว ท่ีตดักนัสนี า้เงินของท้องฟ้า คล้ายมงักรขาว ก าลงั
ลอ่งลอยอยูบ่นฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้ึงได้ช่ือวา่ภเูขาหิมะมงักร
หยกให้ทา่นได้ช่ืนชมและด่ืมด ่ากบัความหนาวเย็นของ
ธรรมชาติ  น าทา่นชม  โชว์สุดอลังการของผู้ก ากับจางอี ้

โหมว ในชุด  “ อิมเพรสชัน ออฟ ล่ีเจียง ” โดยเป็นการ
แสดงกลางแจ้งบนความสงูกวา่  3,000  เมตร เหนือ
ระดบัน า้ทะเล ณ โรงละครท่ีออกแบบคล้ายๆโคลอสเซี่ยมก
ลายๆ ในบริเวณเชิงเขาหิมะมงักรหยก โดยคดัเลอืกชนเผา่

ท้องถ่ินกวา่ 500 คนจาก 16 หมู่บ้าน มาเป็นนกัแสดงสมัครเลน่ 
ร้อง เลน่ เต้นร า บอกเลา่วิถีชีวิตของ  ชาวนาซ ี(naxi) และโมซวั (mosuo) คนพืน้เมืองดัง้เดิมของลีเ่จียงอยา่งเป็นธรรมชาติ
ไร้ special effect  มีภเูขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั   คลอเคล้าด้วยสายลมและแสงแดด  เป็นโชว์ท่ียากจะลืมเลอืน 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย     ทา่นชม อุทยานน า้หยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชน
เผา่นาซีกลมกลนืกบัธรรมชาติ ประกอบด้วยประตสูวรรค์ ซึง่
มีรูปปัน้แกะสลกัด้วยไม้ข้างขวาเป็นพอ่ ข้างซ้ายเป็นแม่ และ
น า้ตกมงักร ท่ีไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขา แบง่เป็น 3 ชัน้ ชัน้แรก
ช่ือวา่ มงักรออกถ า้ ชัน้ท่ีสองช่ือวา่ มงักรเลน่น า้ ชัน้ท่ีสามช่ือ
วา่ มงักรโบยบิน และยงัมีต้นไม้เทวดา ซึง่เป็นท่ีสกัการะบูชา
ของคนในพืน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 500 ปี  น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองต้าหล่ี 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองล่ีเจียง Lijiang International  Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด      (7)  เมืองล่ีเจียง-  คนุหมงิ – เมืองโบราณกวนตู้    

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคุนหมิง( ใช้เวลาเดินทาง 6.30นาที)เป็นเมืองเอกในมณฑลยนูนานในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหวา่งชมวิวสองข้างทางท่ีมีทีเขาสงูสลบังนัสวยงาม  ถึงเมืองฉู่สงน าทา่นแวะรับประทานอาหารกลางวนั 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองคนุหมิง  

15.00 น.     ถึงเมืองคนุหมิง น าทา่นชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว
ท่ีส าคญัของนครคุนหมิง เป็นทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียว สถานท่ีช้อปปิง้ 
เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง รวมทัง้อาหารท่ีหลากหลายมีให้เลอืกซือ้และ
เลอืกชมมากมายอีกทัง้ยงัเป็นลานอเนกประสงค์ท่ีชาวจีนในนคร
คนุหมิงจะมาเดินเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจในบรรยากาศแบบเมือง

โบราณเมืองโบราณกวนตู้  สร้างขึน้มาเพื่อเป็นการอนรัุกษ์
สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมยัก่อน มีการสร้าง
เจดีย์แบบธิเบต และสว่น  บริเวณด้านหลงัของเมืองโบราณกวนตู้  
จะเป็นท่ีตัง้ของวดัลามะหรือวดัธิเบตเมืองโบราณกวนตู้  เป็นเมืองท่ี
สร้างขึน้มาเพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคนุห
มิงสมยัก่อนท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์แตอ่ยูร่่วมกนัได้อยา่งกลมกลนื   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูสุกีเ้หด็  
พักเมืองคุนหมิง擎天新悦 QINGTAINXINYUE HOTEL  ระดับ 5 ดาว 

 

วันที่แปด      (8) วัดหยวนทง  – คุนหมิง  – กรุงเทพฯ    

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูว่ัดหยวนทง วดัหลวงเก่าแก่คู่บ้าน คูเ่มืองและ
ใหญ่ท่ีสดุแหง่เมืองคนุหมิง และมีประวติั  ยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
แตล่ะวนัจะมีผู้มาสกัการะหรือเท่ียวชมมากมาย ภายในศาลมีรูป

เจ้าแม่กวนอิม 24 พระหตัถ์ ให้ทา่นได้นมสัการพระพทุธชินราช
จ าลองซึง่ ฯพณฯ นา  ยกรัฐมนตรี เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ได้
อญัเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วดัแหง่นี ้ซึง่พระพทุธรูปเป็น
สญัลกัษณ์ เพื่อเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหวา่ง ไทย-จีน   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย  

15.20 น. บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 

16.30 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%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
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อัตราค่าบริการ   
   

เดนิทาง  20ท่านขึน้ไป ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่  พกัห้องละ 2 ท่าน  38,800 บาท 6,800 บาท 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 30  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป      บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
  ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น       250 หยวนจีน/ท่าน                            
   ค่าน า้หนกัเกิน 30  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 

2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า

มัดจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมด
เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง

บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อบุติัเหตตุ่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ,  การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้
ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ  สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านัน้ 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ตัว๋เคร่ืองบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


