กำหนดกำรเดินทำงคุนหมิง ต้ ำหลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืนกำรบินไทย
(นั่งรถไฟควำมเร็วสูง คุนหมิง-ต้ ำลี่ และ ต้ ำลี่-คุนหมิง 2 เที่ยว)

รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
กรุงเทพ-คุนหมิง-รถไฟควำมเร็วสูง-ต้ ำหลี่-เมืองโบรำณต้ ำหลี่-กำแพงโบรำณ

08.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน

10.55 น.

ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

14.05 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางฉุ่ย นครคุนหมิง
เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน
มีประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้ อยถึง 24
เผ่า ครอบคลุมพื ้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู เหนือระดับน ้าทะเล
ประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ เพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทังปี
้

ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไปแล้ วสิ่งที่มีเสน่ห์

ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
15.00 น.

นาคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง

17.12 น.

นาคณะเดินทางสู่ เมืองต้ ำหลี่ (330 กม./ 2.21
ชม.)โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน D 8726

19.33 น.

เดินทางถึง เมืองต้ ำหลี่ เขตปกครองตนเองของชน
เผ่าไป๋

ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนในมณฑลยูน

นานตังอยู
้ ่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบั ภูเขาฉางซาน
ที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลโดยมีชน
กลุ่มน้ อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื ้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรื อ

อาณาจักรน่านเจ้ า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้ เข้ ามาสถาปนา
อาณาจักรต้ าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้ าหลี่ก็ถกู
กุบไลข่าน ผู้เป็ นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงั คงเหลือร่องรอยอารย
ธรรมเก่าให้ พบเห็น
20.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(1)
พักที่ MAN JIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ****

วันที่สอง
ทะเลสำบเอ๋ อไห่ - หมู่บ้ำนพืน้ เมืองซีโจว - เมืองโบรำณแห่ งต้ ำหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกร
ดำ - เมืองโบรำณลี่เจียง
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

08.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเอ๋ อไห่ (ERHAI LAKE)
ตังอยู
้ ่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนาน

ทางตะวันตก

เฉียงใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ระดับความสูง
1,972 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล มีความยาวจากริม
ฝั่ งทิศเหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก
ประมาณ 7-8 กิโลเมตร มีพื ้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็ นทะเลสาบบนที่ราบ
สูงที่ใหญ่เป็ นอันดับสองใน สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากนัน้ นาท่านผ่านชม “ ซำนถ่ ำ ” หรื อ เจดีย์ 3
องค์

อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้ าหลี่ที่โดดเด่น

งดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้ วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์
กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึง่ สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ถงั จึงมีลกั ษณะ
เหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้ างเพิม่ เติมทีหลังในสมัย
ราชวงศ์หยวน ซึง่ เป็ นช่วงที่พทุ ธศาสนากาลังได้ รับความนิยมสูงสุด ในประเทศ
จีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้ มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี ้ในช่วงปี
ค.ศ.1978 ก็ได้ ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ ้น ในองค์
เจดีย์ จากนันน
้ าท่านชมหมู่บ้านชาวพื ้นเมืองซีโจวที่
หมู่บ้ำนซีโจว ให้ ท่านได้ ชมประเพณีและวัฒนธรรม
ของระบาพื ้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน ้าชา 3 ถ้ วย 3
รส ที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป จากนันน
้ าท่านชมการแสดงพื ้นเมือง
ประเพณี การชงชาสามแก้ ว ที่แสดงถึงชีวิตของ
คนเรา ด้ วยการลิ ้มลองชิม “ ชา 3 รอบ ” ซึง่ เป็ นชา
พื ้นเมืองของชาวไป๋ ที่ดื่มรอบแรกจะมี “ รสขม ” รอบ
สองจะมี “ รสหวาน ” และรอบที่สามจะมี “ รสขมๆ
หวานๆ ” พร้ อมชมการแสดงต่างๆ แล้ วจากนัน้
เดินทางไปชม

เมืองโบรำณแห่ งต้ ำหลี่

สัมผัส

บรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหอ อันเป็ นนคร
หลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้ า ชมซากเมืองเก่า และกาแพงเมืองโบราณ
พร้ อมชมหลักศิลาหนันเจาซึง่ บันทึกเรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ า
กับราชวงศ์ถงั
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

13.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (193 กม./ 2.30 ชม.)
เป็ นเมืองซึง่ ตังอยู
้ ่ในหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงามเป็ น

ถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซีถือเป็ นชนกลุ่มน้ อยที่มีความน่าสนใจทังทางนบธรรมเนี
้
ยม
และวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้ างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่นอกจากนันยั
้ งมี
ภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์อีกด้ วย
16.00 น.

นาท่านไปชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรื อ สระ
นำ้ มังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้ านเหนือเล่ากันว่า
เมื่อหลายร้ อยปี ก่อนที่นนั่ ยังเป็ นบ่อน ้าธรรมดา อยู่
มาวันหนึง่ ชาวบ้ านเห็นมังกรดาโผล่ขึ ้นมาจากบ่อน ้าแห่งนัน้ ชาวนาซีมีความเชื่อ
เรื่ องมังกรอยู่แล้ ว จึงตังชื
้ ่อบ่อน ้านัน่ ว่า บ่อน ้ามังกรดา ปั จจุบนั ได้ ปรับปรุงให้ เป็ น
สวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้ างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้ างทาง
มีต้นเกาลัดขึ ้นเต็ม มีเนื ้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร

ได้ มีการจัดแบ่งส่วน

อย่างเหมาะสม เป็ นบ่อน ้าใน และบ่อน ้านอก มีสะพานหินอ่อนกัน้ น ้าในบ่อผุด
ขึ ้นมาจากใต้ ดินในลักษณะเป็ นตาน ้าน ้าใสจน
มองเห็นก้ นบ่อที่มีสาหร่ายได้ อย่างชัดเจน

แล้ ว

จากนันน
้ าท่านไปชม เมืองโบรำณลี่เจียง หรื อเมือง
โบราณต้ าเหยียนเจิ ้ง

ซึง่ เป็ นเมืองที่สร้ างขึ ้นมาใน

สมัยต้ นราชวงศ์ถงั มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ตัว
เมืองตังอยู
้ ่ท่ามกลางการโอบล้ อมด้ วยสายน ้าน้ อย
ใหญ่ ที่ไหลมาจากสระมังกรดา รูปร่างลักษณะคล้ าย
หินฝนหมึกจีน ซึง่ ยังคงความงามในอดีตไว้ อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้
แบบจีนโบราณ ต้ นหลิวริมธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม ลาธารน ้าที่ไหล
ผ่านเมืองแห่งนี ้ ด้ วยความสวยงามเหล่านี ้ทาให้ เมือง
โบราณลี่เจียงได้ ถกู บันทึกเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกโดยองค์การยูเนสโก นอกจากนี ้ยามค่าคืนก็มี
การประดับ ไฟแสงสีงดงามอีกด้ วย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
พักที่ LIJIANG GUAN GUANG HOTEL หรื อเทียบเท่า ****

วันที่สำม
ภูเขำหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ ำใหญ่ )- IMPRESSION (โชว์ จำงอวีโ้ หมว)-อุทยำนนำ้
หยก-ต้ ำหลี่
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

08.00 น.

นาคณะ โดยสารกระเช้ าไฟฟ้า(กระเช้ าใหญ่) ขึ ้นสู่ ยอดภูเขำหิมะมังกรหยก
ชมบริเวณจุดชมวิวที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ซึง่ บริเวณเขามีต้นฉาฉายูนนาน
ที่มีอายุกว่าพันปี เทือกเขานี ้หากมองดูแล้ วลักษณะคล้ ายมังกรนอนอยู่บนก้ อน
เมฆ จึงเป็ นที่มาของชื่อเทือกเขา

11.00 น.

นาท่านชม

IMPRESSION LIJIANG โชว์อนั

ยิ่งใหญ่ โดยผู้กากับชื่อก้ องโลก จาง อวี ้ โหมว ได้
เนรมิตให้ ภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง

และ

บริเวณทุ่งหญ้ าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้ นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง
การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ

เมืองลี่เจียง ความสาเร็จของการแสดงคงต้ องยกเครดิตให้ กบั จางอี ้โหมว ผู้กากับ
ชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

ล่าสุดได้ ฝากผลงานไห้ กบั พิธีเปิ ด-ปิ ดกีฬา

โอลิมปิ ก(BEIJING 2008) ที่สร้ างความประทับใจไปทังโลกเมื
้
่อปลายปี 2551
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

13.30 น.

นาท่านไปชม

อุทยำนนำ้ หยก

ซึง่ มีตาน ้า

ธรรมชาติผดุ ขึ ้นมา 2 ตา เป็ นน ้าที่ซมึ มาจากการ
ละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็ น
สถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ

ประกอบด้ วย

ประตูสวรรค์ ซึง่ มีรูปปั น้ แกะสลักด้ วยไม้ ข้ างขวาเป็ นพ่อ ข้ างซ้ ายเป็ นแม่ และ
น ้าตกมังกร ที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็ น 3 ชัน้ ชันแรกชื
้
่อว่า มังกรออกถ ้า
ชันที
้ ่สองชื่อว่า มังกรเล่นน ้า ชันที
้ ่สามชื่อว่า
มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้ เทวดา ซึง่ เป็ นที่
สักการบูชาของคนในพื ้นที่มีอายุมากกว่า 500
ปี แล้ วนาท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์จดั จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จาก สำหร่ ำยเกลียวทอง พืชใต้ น ้าล ้าด้ วยคุณค่าอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพสุขภาพชันยอด
้
ซึง่ มีสารอาหารอยู่นบั ไม่ถ้วน แล้ วจากนันน
้ าท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองต้ ำลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
พักที่ REGENT HOTEL หรื อเทียบเท่า *****

วันที่ส่ ี
ต้ ำลี่ - รถไฟควำมเร็วสูง - คุนหมิง-เขำซีซำน ประตูมังกร - ถนนคนเดิน
06.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)

07.30 น.

นาคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง

08.53 น.

นาคณะเดินทางสู่ คุนหมิง (330 กม./ 2.24 ชม.)โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน
D 8662

11.29 น.

เดินทางถึง คุนหมิง

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

13.30 น.

นาท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์จดั จาหน่าย ผ้ ำไหมจีน
แล้ วจากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่ เขำซีซำน หรื อ เขาประตู
มังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมงั กรเป็ น
ส่วนหนึง่ ของวัดในลัทธิเต๋า สร้ างในช่วง ค.ศ.1718 – 1843 นาท่านลอดผ่าน
ประตูมงั กร “หลงเหมิน” ซึง่ สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็ นที่เชื่อกันว่าเป็ น
“ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึง่ ถ้ าผู้ใดได้ เดินลอดผ่านประตูแห่งนี ้ จะประสบแต่
ความสาเร็จโชคดี ตังเด่
้ นเป็ นสง่าบนหน้ าผาสูงริม ทะเลสาบเตียนฉือ ชมอุโมงค์
ที่สกัดไว้ ตามไหล่เขาพร้ อมชมศาลเจ้ าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึง่ สร้ างขึ ้นด้ วยแรง
ศรัทธาของชาวบ้ าน จากนันน
้ าท่านแวะเยี่ยมชม ศูนย์จดั จาหน่าย บัวหิมะ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร YE JUN YUAN (10) สุกี ้เห็ด
เมนู: สุกี ้เห็ด เห็ดตับเต่า เห็ดดอกไม้ เห็ดหมู เห็ดเบื๋อฟง เห็ดหูหนู
ไก่1จาน หมูสามชัน้ หมุสนั ใน 1 จาน ผัก 5 อย่าง โรตีจีน ข้ าวสวย บะหมี่
/ เบียร์ โ2ขวด / โค๊ กหรื อสไปร์ ทโต๊ ะละ1ขวด
หลังอาหารอิสระช้ อปปิ ง้ ห้ ำงวอลมำร์ ท หรื อ ถนนคนเดิน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
สินค้ าต่างๆ รวมถึงสินค้ าของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหาย

พักที่ NEW ERA HOTEL หรื อเทียบเท่า **** +

วันอังคำรที่ 4 ธันวำคม 2561

วัดหยวนทง - กรุ งเทพ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)

08.00 น.

นาคณะเดินทางไปชม วัดหยวนทง ซึง่ เป็ นวัด
ที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ่ที่
ถนนหยวนทงเจียง เป็ นอารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ ในคุนหมิง อายุ
เก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่ นสวยงาม กลางลานมีสระน ้าขนาดใหญ่ มีสะพาน
ข้ ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้ านหลังวัดเป็ นอาคารสร้ างใหม่ ประดิษฐาน
พระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จาลอง) ซึง่ พลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี คนที่
15 ของไทย ให้ อญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วดั หยวนทงแห่งนี ้ แล้ วจากนันน
้ าท่านแวะ
เยี่ยมชม ศูนย์จดั จาหน่าย หยกจีน หรื อ ยำงพำรำ

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

12.30 น.

นาคณะเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฉางฉุ่ย

15.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

16.35 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

