
 
486/156 ซอยเพชรบรีุ 16 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

486/156 SOI.PETCHBUREE 16, PETCHBUREE ROAD, RATCHATHEWEE, BANGKOK 10400 
TEL: ( +662 ) 215 - 7930  , 215 – 8542  , 611 – 3022 – 3   FAX: ( +662 ) 215 – 2701 

EMAIL: tahuatravel@gmail.com    FACEBOOK: https://www.facebook.com/TahuaTravel 
 

กรุงเทพ – คุนหมิง – ต้าหลี่ – ลี่เจยีง – จงเตีย้น (แชงกรีลา) 6 วัน 5 คืน 

 

      
 

วนัท่ี 1                                      กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหล่ี  

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ณ อาคารขาออกชัน้ 4 ทางเข้าที่ 2 เคานท์เตอร์สายการบินไทย 
10.50 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG 612 น าทา่นบินสูเ่มืองคนุหมิง  
14.05 น. ถึงสนามบินคนุหมิง เมืองเอกของมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั  
   6 จากทัง้หมด 27 มณฑล ครอบคลมุพืน้ท่ี 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต มี 
   ประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิมีทศันียภาพ 
   สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี เสนห์่ดงึดูดนกัทอ่งเท่ียวคือธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาว 
   จนเกินไป หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางโดยรถสูเ่มืองต้าหลี ่(ใช้ 
   เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ต้าหลีเ่ป็นเขตปกตรองตนเองของชนกลุม่น้อยท่ีอาศยัอยูร่วมกนัประมาณ  
   20 เผา่ เดิมมีช่ือวา่ หนนัเจา หรือ อาณาจกัรนา่นเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนา 
   อาณาจกัรต้าหลี ่(ค.ศ. 937) และตอ่มาใน ค.ศ.1253 อาณาจกัรต้าหลีก็่ถกู กบุไลขา่น ผู้ เป็นจกัรพรรดิชาว 
   มองโกลพิชิตลง แตก็่ยงัคงเหลอืร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น 
ค ่า  รับประทานอาหาร 
  พกัโรงแรม .........................  

วนัท่ี 2                                        ต้าหล่ี – ล่ีเจียง  

07.00 น. รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเท่ียวชม เมืองโบราณต้าหล่ี สร้างขึน้เม่ือกวา่ 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ 
   ผา่นกาลเวลามาช้านาน แตเ่มืองโบราณแหง่นีก็้ยงัคงอยูใ่นสภาพคอ่นข้างสมบูรณ์ นกัทอ่งเท่ียวจะเห็น 
   ประตเูมืองทัง้ด้านใต้และด้านเหนือท่ีมีสถาปัตยกรรมสอดรับกนั ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้าน 



   โบราณปลกูสร้างไว้อยา่งกระจดักระจาย มีถนนสายเก่าแก่ท่ีตดัผา่นตวัเมืองโบราณสายหนึง่ซึง่ทกุวนันีไ้ด้ 
   กลายเป็นถนนยา่นการค้าที่เจริญคกึคกั ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าตา่งๆ มีพอ่ค้าชาวชนชาติไป๋ท่ี 
   แตง่ชุดประจ าชนชาติก าลงัค้าขายสิน้ค้าพืน้เมืองตา่งๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี ่ผ้าพืน้เมืองและเคร่ืองเงิน เป็นต้น   
   ถนนสายนีมี้กลิ่นอายของทัง้ความเก่าแก่และความทนัสมยัผสมผสานกนั นบัเป็นทศันียภาพท่ีมีเอกลกัษณ์ 
   เฉพาะตน จากนัน้น าทา่นชม เจดีย์สามองค์ หรือเจดีย์แหง่โชคลาภ ซึง่ถือเป็นสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมยั 
   นา่นเจ้า เจดีย์สามองค์อยูห่า่งไปทางเหนือของเมืองเก่าต้าหลีป่ระมาณหนึง่กิโลเมตร ตัง้ตระหง่าน 
   เผชิญหน้ากบัทะเลสาปเอ๋อไห ่ท่ีมีสมญานามวา่ไขม่กุบนท่ีราบสงู ด้านหลงัเป็นภเูขาชางซาน ท่ีสงูเสยีดฟ้า 

           
   และปกคลมุด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี เจดีย์ทัง้สามก่อสร้างด้วยอิฐ องค์ใหญ่ท่ีสดุและเป็นองค์แรกมีรูปทรง 
   สีเ่หลีย่ม สงู 69.13 เมตร สร้างในค.ศ.836 สมยัราชวงศ์ถงั ซึง่ผู้คนเช่ือวา่โลกเป็นแผน่ดินสี่เหลีย่ม คาดวา่ 
   เป็นเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุองค์หนึง่ในประวติัศาสตร์จีน เจดีย์แบง่เป็น 16 ชัน้ แตล่ะชัน้มีแทน่ประดิษฐาน 
   พระพทุธรูปหินอ่อน เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยากจะพบในเจดีย์อ่ืนๆ ความงดงามของเจดีย์สามองค์ 
   แหง่ต้าหลี ่เป็นท่ีเลือ่งลอืในฐานะสญัลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีคนทัว่โลกปรารถนาจะได้ชมสกัครัง้ จากนัน้ 
   ชม ก าแพงเมืองโบราณ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์และประตสููต้่าหลี ่มีอายนุบัพนัปี ถกูเก็บรักษาไว้อยา่งดี ก าแพง 
   เมืองและป้อมก าแพงล้อมรอบตามแบบผงัเมืองในอดีต ก าแพงนัน้มีความสงู 5 เมตร มีความหนา 8 เมตร  
   มีประตเูมืองทัง้ 4 ทิศ ด้านในก าแพงเมืองเป็นร้านขายของท่ีระลกึของชาวพืน้เมือง 

เท่ียง  รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นลอ่งเรือชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึง่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
ของมณฑลยนูนาน และใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจีน ถือวา่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่บนท่ีราบสงู  

  จึงได้ฉายาวา่ “ไขม่กุบนท่ีราบสงู” น า้ในทะเลสาบจะใสจนเห็นทศันียภาพสวยงาม จากนัน้ น าทา่นออกเดิน 
ทางโดยรถสูเ่มืองมรดกโลกลีเ่จียง เมืองท่ีงดงามตัง้อยูบ่ริเวณเทือกเขามงักรหยก ท่ียอดเขามีหิมะปกคลมุ
ตลอดทัง้ปี  เป็นเส้นทางการค้าใบชาบนหลงัม้าสมยัโบราณกวา่ 800 ปีมาแล้ว ถือเป็นเมืองพรหมแดน
ระหวา่งทิเบตและจีน ชาวเมืองจึงมีการผสมผสานกนัระหวา่ง ชาวฮัน่ ชาวอ๋ี ชาวทิเบต และท่ีส าคญั 

   ชาวเผา่นา่ซี เข้าไว้ด้วยกนัอยา่งงดงามและมีเอกลกัษณ์ จุดเดน่ของเมืองลีเ่จียง ท่ีได้ฉายาวา่ “เวนิส 
   ตะวนัออก”  คือ มีล าธารน า้ใสแจ๋วไหลผา่นเมืองมากมายหลายสาย จนท าให้ต้องมีสะพานสวยๆข้าม 
   มากมายเช่นกนั น าทา่นเข้าสูเ่ขตเมืองลีเ่จียง ด้านหน้าทางเข้าจะพบกงัหนัน า้ขนาดใหญ่ บอ่พกัน า้จาก 
   บริเวณกงัหนันีจ้ะแตกยอ่ยออกเป็นคลองเลก็หลายสายดจุเส้นเลอืดไหลไปหลอ่เลีย้งเมือง ทัว่เมืองจึงได้ยิน 
   เสยีงน า้ไหลประกอบกบัต้นหลวิที่พลิว้ไหว ท าให้ท่ีน่ีมีเสน่ห์ดั่งต้องมนตร์ 
ค ่า  รับประทานอาหาร    
  พกัโรงแรม ............................ 

วนัท่ี 3                                   โชว์ Impression Lijiang – ภเูขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน า้หยก  



07.00 น. รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นชม น าทา่นเข้าสูเ่วทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ท่ีได้ถกูสร้างขึน้ 
   เพื่อให้ทา่นได้ชมการแสดง 1 ชัว่โมง อนัแสนประทบัใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้ก ากบัช่ือดงั  
   “จางอวีโ้หมว” แสดงโดยนกัแสดง 500 คน มาจากชนชาติสว่นน้อย 10 เผา่ ** หมายเหต ุเนือ่งจากเป็นการ 
   แสดงกลางแจ้ง รายการจึงอาจเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกไดใ้นกรณีสดุวิสยัอนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ **  
   จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่เทือกเขาหิมะมังกรหยก The Jade Dragon Snow ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอุทยาน  
   แหง่ชาติของจีน มีธรรมชาติท่ีเลือ่งลือ่วา่เป็นสดุยอดความงามแหง่ชายแดนตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ภเูขา 
   หิมะมงักรหยกมีเทือกเขาทัง้หมด 13 ลกู โดยยอดเขาที่สดุนัน้ถึง 5,596 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล จึงมีหิมะ 
   ปกคลมุตลอดปี ในขณะท่ีทุง่หญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี น าทา่นนัง่กระเช้าลอยฟ้าแบบ 
   กอนโดลา่ (กระเช้าแบบปิดกนัลม-ความจุ 6 ท่ีนัง่) ขึน้ชมวิวสวยของหิมะมงักรหยก ผา่นชมวิวชมป่าสน 
   ดกึด าบรรพ์และวิวธรรมชาติท่ีสวยงาม กระเช้าถงึยอดเขาที่ความสงูกวา่ 4,500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล  
   น าชมธารน า้แข็ง ต่ืนตาตื่นใจกบัหมู่เมฆที่บดบงัเทือกเขาหิมะเป็นระยะๆ สาดสอ่งด้วยแสงอาทิตย์เป็นทาง 
   ดจุแดนสวรรค์ ** หมายเหต ุรายการอาจเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกไดใ้นกรณีสดุวิสยัอนัเนือ่งมาจากสภาพ 
   อากาศ **  

    
เท่ียง  รับประทานอาหาร  หลงัอาหารน าเท่ียว สระน า้มังกรด า หรือ สวนยวี่ฉวน ตัง้อยูใ่นตวัเมืองลีเ่จียง หา่ง 
   จากตวัเมืองเก่าลีเ่จียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมาณ 11,390 ตารางเมตร  
   สระน า้มงักรด ามีจุดเดน่ท่ีความใสของน า้ที่ใสราวกบัมรกต นอกจากนี ้ภายในสวนยงัมีการสถาปัตยกรรม 
       ตา่ง ๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮัน่ ทิเบต และ นา่ซี ไว้ด้วยกนั จากนัน้ชม อุทยานน า้หยก หรือ  
             ยวี่ สุ่ยจ๋าย ชมศาลตงปา ศาลเจ้าของสอืหลวั บรรพบุรุษของชาวนา่ซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้าน 
        น า้หยก ซึง่สร้างขึน้เลยีนแบบชีวิตความเป็นอยูข่องเผา่นา่ซี สมัผสัวฒันธรรมนา่ซี ชมบอ่น า้พศุกัด์ิสทิธ์ิของ 
   เผา่นา่ซี ซึง่ไหลมาจากภเูขาหิมะมงักรหยก ในบอ่น า้พยุงัเลีย้งปลาหงจูนหลายพนัตวั ซึง่เป็นปลาหายาก 
   ราคาสงู  
ค ่า  รับประทานอาหาร  หลงัอาหารอิสระเดินชม เมอืงเก่าล่ีเจียง ยามราตรี ทางเดินปดู้วยหินอดัแนน่ อาคารไม้ 
   แบบจีนโบราณ ล าธารที่ไหลผา่นเกือบทกุหลงัคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลวิริมล าธารที่ก่ิงใบลูไ่หว 
   ไปตามสายลม ถนนแตล่ะสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกนัท่ีตลาดสีเ่หลีย่ม “ซื่อฟางเจีย” ศนูย์กลาง 
   การค้าขายสนิค้าของชาวเมืองและนกัเดินทาง ทัง้หมดนีท้ าให้ลีเ่จียงเมืองเลก็ๆกลายเป็นมรดกทาง 
   วฒันธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเม่ือปี ค.ศ. 1997 
  พกัโรงแรม......... 
 
 
 



วนัท่ี 4                                                                     ล่ีเจียง – จงเตีย้น (แชงกรีลา)  

07.00 น. รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นออกเดินทางโดยรถสูเ่มืองจงเตีย้น ผา่นเขตลีเ่จียงเข้าสูท่ี่ราบสงูเตอ๋ซิ่ง  
   ระหวา่งทางน าทา่นชม โค้งแรกแม่น า้จินซาเจยีง (แยงซีเกียง) ท่ีไหลลงมาจากทิเบต ได้เลีย้วจากใต้มุ่งสู ่
   ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกบัแม่น า้อีกสายหนึง่กลายเป็นแม่น า้แยงซีเกียงสายส าคญั  
   จากนัน้น าทา่นไปชม หุบผาเสือกระโจน หรือ ไทเกอร์ลิปป้ิงจอร์จ ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางแยกของเมือง 
   ลีเ่จียงและเมืองจงเตีย้น เป็นหบุเขาในช่วงที่แม่น า้แยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น า้บริเวณนีไ้หลเช่ียวมาก  
   โดยช่วงที่แคบท่ีสดุมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดีตช่องแคบนีมี้เสอืกระโดดข้ามไปยงั 
   ฝ่ังตรงข้ามได้ เน่ืองจากกลางแม่น า้บริเวณนีมี้หินท่ีเรียกวา่ “หินเสอืกระโดด” ซึง่ก้อนหินมีความสงูกวา่ 13  
   เมตร จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “ช่องแคบเสอืกระโดด” ช่องเขาเสอืกระโจนเป็นหนึง่ในหบุเขาเหนือแม่น า้ที่ลกึท่ีสดุ 
   ในโลก ผู้อยูอ่าศยัในบริเวณนีมี้จ านวนเพียงเลก็น้อย สว่นใหญ่เป็นชนพืน้เมืองชาวนา่ซ ีโดยจะอาศยัอยูใ่น 
   หมู่บ้านเลก็ๆบริเวณใกล้เคียงและหาเลีย้งชีพโดยการเพาะปลกูและรับจ้างน าทางคนตา่งถ่ิน 
เท่ียง  รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นชม วัดลามะซง  
  จ้านหลิน เป็นวดัใหญ่ท่ีส าคญัของเมืองแชงกรีลา่   
  อยูห่า่งจากตวัเมืองจงเตีย้นไปทางเหนือประมาณ 5   
  กิโลเมตร วดันีส้ร้างในสมยัทะไลลามะองค์ท่ี 5 ในช่วง  
  ศตวรรษท่ี 18 สมยัจกัรพรรด์ิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง สร้าง  
  จ าลองแบบจากพระราชวงัโปตาลาในกรุงลาซามาไว้   
  เป็นวดันิกายลามะแบบทิเบตท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน อายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี และในยามเทศกาล  
   ชาวทิเบตท่ีน่ียงัคงรักษาประเพณีท่ีจะจดัขึน้ตามวดัส าคญัๆเหลา่นี ้ด้วยการเต้นระบ าหน้ากากและ 
   เป่าแตรงอน 
ค ่า  รับประทานอาหาร  หลงัอาหารชม โชว์ TIBET LIVE การแสดงของชาวทิเบตพืน้เมือง 
  พกัโรงแรม.............. 

วนัท่ี 5                                                          จงเตีย้น – คุนหมงิ 

07.00 น. รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาซื่อคา เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึน้ไปยงั หบุเขา 
   พระจนัทร์สีน า้เงนิ (หลานเย่ียซานกู่ The Valley of Blue Moon) ในฤดหูนาวเม่ือโดยสารกระเช้าไปถึง 
   ยอดเขาสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 4,500 เมตร ทา่นจะเห็นลานหิมะกว้างใหญ่สดุสายตาภายใต้ท้องฟ้า 
   สคีราม งดงามดัง่ภาพวาด ในฤดรู้อนจะมีดอกไม้ป่าสมี่วง สชีมพบูานสะพร่ังไปทัว่ทุง่ ได้เวลาสมควรน าทา่น 
   เดินทางลงจากหบุเขา 
เท่ียง  รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเดินชม เมืองเก่าจงตีย้น อิสระซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั   
ค ่า  รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางไปสนามบิน 
...  โดยเท่ียวบินท่ี ……………. น าทา่นบินกลบัคนุหมิง 
   พกัโรงแรม.............. 
 
 
 



วนัท่ี 6                        คุนหมิง – กรุงเทพฯ  

07.00 น. รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นสู ่วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองคนุหมิง  
   มีประวติัยาวนานกวา่ 1,200 ปี น าทา่นนมสัการพระพทุธชินราชท่ีจ าลองมาจากเมืองไทย  
เท่ียง  รับประทานอาหาร หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.20 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG 613  น าทา่นบินกลบักรุงเทพฯ 
16.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ/. 

หมายเหต ุ– รายการอาจเปลีย่นแปลงหรือสลบัล าดบัได้ตามความเหมาะสม โดยยดึผลประโยชน์ลกูค้าเป็นส าคญั   

 


