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กรุ งเทพ – คุนหมิง – ต้ าหลี่ – ลี่เจียง – จงเตีย้ น (แชงกรีลา) 6 วัน 5 คืน

วันที่ 1
08.30 น.
10.50 น.
14.05 น.

ค่า
วันที่ 2
07.00 น.

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้ าหลี่
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารขาออกชัน้ 4 ทางเข้ าที่ 2 เคานท์เตอร์ สายการบินไทย
โดยเที่ยวบินที่ TG 612 นาท่านบินสูเ่ มืองคุนหมิง
ถึงสนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ
6 จากทังหมด
้
27 มณฑล ครอบคลุมพื ้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่ งู เหนือระดับน ้าทะเล 6,200 ฟุต มี
ประชากร 33 ล้ านคน มีชนกลุม่ น้ อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ มีทศั นียภาพ
สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ เสน่ห์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ ร้อนหรื อหนาว
จนเกินไป หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางโดยรถสูเ่ มืองต้ าหลี่ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ต้ าหลีเ่ ป็ นเขตปกตรองตนเองของชนกลุม่ น้ อยที่อาศัยอยูร่ วมกันประมาณ
20 เผ่า 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 าหลีก่ ็ถกู กุบไลข่าน ผู้เป็ นจักรพรรดิชาว
มองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงั คงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ พบเห็น
รับประทานอาหาร
พักโรงแรม .........................
ต้ าหลี่ – ลี่เจียง
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้ าหลี่ สร้ างขึ ้นเมื่อกว่า 1,000 ปี ก่อน ถึงแม้ ได้
ผ่านกาลเวลามาช้ านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี ้ก็ยงั คงอยูใ่ นสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็น
ประตูเมืองทังด้
้ านใต้ และด้ านเหนือที่มีสถาปั ตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้าน

โบราณปลูกสร้ างไว้ อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตดั ผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึง่ ซึง่ ทุกวันนี ้ได้
กลายเป็ นถนนย่านการค้ าที่เจริ ญคึกคัก ตามสองข้ างถนนเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มีพอ่ ค้ าชาวชนชาติไป๋ ที่
แต่งชุดประจาชนชาติกาลังค้ าขายสิ ้นค้ าพื ้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้ าหลี่ ผ้ าพื ้นเมืองและเครื่ องเงิน เป็ นต้ น
ถนนสายนี ้มีกลิ่นอายของทังความเก่
้
าแก่และความทันสมัยผสมผสานกัน นับเป็ นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน จากนันน
้ าท่านชม เจดีย์สามองค์ หรือเจดีย์แห่งโชคลาภ ซึง่ ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้ างขนาดใหญ่ในสมัย
น่านเจ้ า เจดีย์สามองค์อยูห่ า่ งไปทางเหนือของเมืองเก่าต้ าหลีป่ ระมาณหนึง่ กิโลเมตร ตังตระหง่
้
าน
เผชิญหน้ ากับทะเลสาปเอ๋อไห่ ที่มีสมญานามว่าไข่มกุ บนที่ราบสูง ด้ านหลังเป็ นภูเขาชางซาน ที่สงู เสียดฟ้า

และปกคลุมด้ วยหิมะขาวโพลนตลอดปี เจดีย์ทงสามก่
ั้
อสร้ างด้ วยอิฐ องค์ใหญ่ที่สดุ และเป็ นองค์แรกมีรูปทรง
สีเ่ หลีย่ ม สูง 69.13 เมตร สร้ างในค.ศ.836 สมัยราชวงศ์ถงั ซึง่ ผู้คนเชื่อว่าโลกเป็ นแผ่นดินสี่เหลีย่ ม คาดว่า
เป็ นเจดีย์ที่สงู ที่สดุ องค์หนึง่ ในประวัติศาสตร์ จีน เจดีย์แบ่งเป็ น 16 ชัน้ แต่ละชันมี
้ แท่นประดิษฐาน
พระพุทธรูปหินอ่อน เป็ นรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ยากจะพบในเจดีย์อื่นๆ ความงดงามของเจดีย์สามองค์
แห่งต้ าหลี่ เป็ นที่เลือ่ งลือในฐานะสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่คนทัว่ โลกปรารถนาจะได้ ชมสักครัง้ จากนัน้
ชม กาแพงเมืองโบราณ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์และประตูสตู่ ้ าหลี่ มีอายุนบั พันปี ถูกเก็บรักษาไว้ อย่างดี กาแพง
เมืองและป้อมกาแพงล้ อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต กาแพงนันมี
้ ความสูง 5 เมตร มีความหนา 8 เมตร
มีประตูเมืองทัง้ 4 ทิศ ด้ านในกาแพงเมืองเป็ นร้ านขายของที่ระลึกของชาวพื ้นเมือง
เที่ยง

ค่า
วันที่ 3

รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านล่องเรื อชม ทะเลสาบเอ๋ อไห่ ซึง่ เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ
ของมณฑลยูนนาน และใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศจีน ถือว่าเป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่บนที่ราบสูง
จึงได้ ฉายาว่า “ไข่มกุ บนที่ราบสูง” น ้าในทะเลสาบจะใสจนเห็นทัศนียภาพสวยงาม จากนัน้ นาท่านออกเดิน
ทางโดยรถสูเ่ มืองมรดกโลกลีเ่ จียง เมืองที่งดงามตังอยู
้ บ่ ริ เวณเทือกเขามังกรหยก ที่ยอดเขามีหิมะปกคลุม
ตลอดทังปี
้ เป็ นเส้ นทางการค้ าใบชาบนหลังม้ าสมัยโบราณกว่า 800 ปี มาแล้ ว ถือเป็ นเมืองพรหมแดน
ระหว่างทิเบตและจีน ชาวเมืองจึงมีการผสมผสานกันระหว่าง ชาวฮัน่ ชาวอี๋ ชาวทิเบต และที่สาคัญ
ชาวเผ่าน่าซี เข้ าไว้ ด้วยกันอย่างงดงามและมีเอกลักษณ์ จุดเด่นของเมืองลีเ่ จียง ที่ได้ ฉายาว่า “เวนิส
ตะวันออก” คือ มีลาธารน ้าใสแจ๋วไหลผ่านเมืองมากมายหลายสาย จนทาให้ ต้องมีสะพานสวยๆข้ าม
มากมายเช่นกัน นาท่านเข้ าสูเ่ ขตเมืองลีเ่ จียง ด้ านหน้ าทางเข้ าจะพบกังหันน ้าขนาดใหญ่ บ่อพักน ้าจาก
บริ เวณกังหันนี ้จะแตกย่อยออกเป็ นคลองเล็กหลายสายดุจเส้ นเลือดไหลไปหล่อเลี ้ยงเมือง ทัว่ เมืองจึงได้ ยิน
เสียงน ้าไหลประกอบกับต้ นหลิวที่พลิ ้วไหว ทาให้ ที่นี่มีเสน่ห์ดั่งต้ องมนตร์
รับประทานอาหาร
พักโรงแรม ............................
โชว์ Impression Lijiang – ภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานนา้ หยก

07.00 น.

รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านชม นาท่านเข้ าสูเ่ วทีการแสดงกลางแจ้ งขนาดใหญ่ ที่ได้ ถกู สร้ างขึ ้น
เพื่อให้ ทา่ นได้ ชมการแสดง 1 ชัว่ โมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กากับชื่อดัง
“จางอวี ้โหมว” แสดงโดยนักแสดง 500 คน มาจากชนชาติสว่ นน้ อย 10 เผ่า ** หมายเหตุ เนือ่ งจากเป็ นการ
แสดงกลางแจ้ง รายการจึ งอาจเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิ กได้ในกรณี สดุ วิ สยั อันเนือ่ งมาจากสภาพอากาศ **
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาหิมะมังกรหยก The Jade Dragon Snow ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุทยาน
แห่งชาติของจีน มีธรรมชาติที่เลือ่ งลือ่ ว่าเป็ นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ภูเขา
หิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทังหมด
้
13 ลูก โดยยอดเขาที่สดุ นันถึ
้ ง 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จึงมีหิมะ
ปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทงุ่ หญ้ าจะเต็มไปด้ วยทิวสนเป็ นแนวเขียวขจี นาท่านนัง่ กระเช้ าลอยฟ้าแบบ
กอนโดล่า (กระเช้ าแบบปิ ดกันลม-ความจุ 6 ที่นงั่ ) ขึ ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่ าสน
ดึกดาบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้ าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล
นาชมธารน ้าแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็ นระยะๆ สาดส่องด้ วยแสงอาทิตย์เป็ นทาง
ดุจแดนสวรรค์ ** หมายเหตุ รายการอาจเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิ กได้ในกรณี สดุ วิ สยั อันเนือ่ งมาจากสภาพ
อากาศ **

เที่ยง

รับประทานอาหาร หลังอาหารนาเที่ยว สระนา้ มังกรดา หรื อ สวนยวี่ฉวน ตังอยู
้ ใ่ นตัวเมืองลีเ่ จียง ห่าง
จากตัวเมืองเก่าลีเ่ จียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื ้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร
สระน ้ามังกรดามีจุดเด่นที่ความใสของน ้าที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี ้ ภายในสวนยังมีการสถาปั ตยกรรม
ต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และ น่าซี ไว้ ด้วยกัน จากนันชม
้ อุทยานนา้ หยก หรื อ
ยวี่ส่ ุยจ๋ าย ชมศาลตงปา ศาลเจ้ าของสือหลัว บรรพบุรุษของชาวน่าซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้าน
น ้าหยก ซึง่ สร้ างขึ ้นเลียนแบบชีวิตความเป็ นอยูข่ องเผ่าน่าซี สัมผัสวัฒนธรรมน่าซี ชมบ่อน ้าพุศกั ดิ์สทิ ธิ์ของ
เผ่าน่าซี ซึง่ ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน ้าพุยงั เลี ้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึง่ เป็ นปลาหายาก
ราคาสูง
รับประทานอาหาร หลังอาหารอิสระเดินชม เมืองเก่ าลี่เจียง ยามราตรี ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้
แบบจีนโบราณ ลาธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรื อน สะพานโค้ งหินเก่าแก่ ต้ นหลิวริ มลาธารที่กิ่งใบลูไ่ หว
ไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสีเ่ หลีย่ ม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลาง
การค้ าขายสินค้ าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทังหมดนี
้
้ทาให้ ลเี่ จียงเมืองเล็กๆกลายเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997
พักโรงแรม.........

ค่า

วันที่ 4
07.00 น.

เที่ยง

ค่า
วันที่ 5
07.00 น.

เที่ยง
ค่า
...

ลี่เจียง – จงเตีย้ น (แชงกรีลา)
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านออกเดินทางโดยรถสูเ่ มืองจงเตี ้ยน ผ่านเขตลีเ่ จียงเข้ าสูท่ ี่ราบสูงเต๋อซิ่ง
ระหว่างทางนาท่านชม โค้ งแรกแม่ นา้ จินซาเจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้ เลี ้ยวจากใต้ ม่งุ สู่
ทิศเหนือโดยตีโค้ ง 180 องศา แล้ วไหลไปรวมกับแม่น ้าอีกสายหนึง่ กลายเป็ นแม่น ้าแยงซีเกียงสายสาคัญ
จากนันน
้ าท่านไปชม หุบผาเสือกระโจน หรื อ ไทเกอร์ ลิปปิ ้ งจอร์ จ ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทางแยกของเมือง
ลีเ่ จียงและเมืองจงเตี ้ยน เป็ นหุบเขาในช่วงที่แม่น ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น ้าบริ เวณนี ้ไหลเชี่ยวมาก
โดยช่วงที่แคบที่สดุ มีความกว้ างเพียง 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี ้มีเสือกระโดดข้ ามไปยัง
ฝั่ งตรงข้ ามได้ เนื่องจากกลางแม่น ้าบริ เวณนี ้มีหนิ ที่เรี ยกว่า “หินเสือกระโดด” ซึง่ ก้ อนหินมีความสูงกว่า 13
เมตร จึงเป็ นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโดด” ช่องเขาเสือกระโจนเป็ นหนึง่ ในหุบเขาเหนือแม่น ้าที่ลกึ ที่สดุ
ในโลก ผู้อยูอ่ าศัยในบริ เวณนี ้มีจานวนเพียงเล็กน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นชนพื ้นเมืองชาวน่าซี โดยจะอาศัยอยูใ่ น
หมู่บ้านเล็กๆบริ เวณใกล้ เคียงและหาเลี ้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้ างนาทางคนต่างถิ่น
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านชม วัดลามะซง
จ้ านหลิน เป็ นวัดใหญ่ที่สาคัญของเมืองแชงกรีลา่
อยูห่ า่ งจากตัวเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือประมาณ 5
กิโลเมตร วัดนี ้สร้ างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วง
ศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง สร้ าง
จาลองแบบจากพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซามาไว้
เป็ นวัดนิกายลามะแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในยามเทศกาล
ชาวทิเบตที่นี่ยงั คงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ ้นตามวัดสาคัญๆเหล่านี ้ ด้ วยการเต้ นระบาหน้ ากากและ
เป่ าแตรงอน
รับประทานอาหาร หลังอาหารชม โชว์ TIBET LIVE การแสดงของชาวทิเบตพื ้นเมือง
พักโรงแรม..............
จงเตีย้ น – คุนหมิง
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซื่อคา เพื่อโดยสารกระเช้ าไฟฟ้าขึ ้นไปยัง หุบเขา
พระจันทร์ สีนา้ เงิน (หลานเยี่ยซานกู่ The Valley of Blue Moon) ในฤดูหนาวเมื่อโดยสารกระเช้ าไปถึง
ยอดเขาสูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิมะกว้ างใหญ่สดุ สายตาภายใต้ ท้องฟ้า
สีคราม งดงามดัง่ ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไม้ ป่าสีม่วง สีชมพูบานสะพรั่งไปทัว่ ทุง่ ได้ เวลาสมควรนาท่าน
เดินทางลงจากหุบเขา
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินชม เมืองเก่ าจงตีย้ น อิสระซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางไปสนามบิน
โดยเที่ยวบินที่ ……………. นาท่านบินกลับคุนหมิง
พักโรงแรม..............

วันที่ 6
07.00 น.
เที่ยง
15.20 น.
16.30 น.

คุนหมิง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านสู่ วัดหยวนทง ซึง่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่คบู่ ้ านคูเ่ มืองคุนหมิง
มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นาท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จาลองมาจากเมืองไทย
รับประทานอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
โดยเที่ยวบินที่ TG 613 นาท่านบินกลับกรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ/.

หมายเหตุ – รายการอาจเปลีย่ นแปลงหรื อสลับลาดับได้ ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นสาคัญ


