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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.
.......... น.

ค่ำ

(1) ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – คุนหมิง – ฉุ่สง

คณะพร้ อ มกั น ณ ท่ ำ อำกำศยำนสุ ว รรณภู มิ ชั้ น.........ประตู . .......เคำน์ เ ตอร์ . .......สำยกำร..............
พบเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ษัท เฟิ ร์ ส ท เวิ ล์ ด ทัว ร์ คอยต้ อ นรั บ และอ านวยความสะดวกแก่ ท่ า นในเรื่ องของ
เอกสารและสัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ นครคุนหมิง ประเทศสำธำรณะรัฐบำลจีน โดยเทีย่ วบิน ..............
คณะถึงท่าอากาศยานนครคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้าน
คนโดยเป็ นชนกลุ่มน้อยถึ ง 24 เผ่า ครอบคลุ มพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิ โลเมตร อยู่สูงเหนื อระดับน้ าทะเล
6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทาให้มีทศั นียภาพ
สวยงามมากมายจนได้สมญานามว่า “ นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 26 กลุ่ม และสิ่ ง
ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ สง ตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้าลี่ ซึ่ งเมืองฉู่
สงเป็ นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง(Chuxiong Yi Autono
mous Prefecture) เดิ มเมืองฉู่ สงมีชื่อเสี ยงในการผลิ ตผ้าไหม และบุหรี่ การ
เดินทางสู่ เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชัว่ โมง ระยะทางจากคุนหมิงไป
ฉู่ฉง 164 กิโลเมตร และจากฉู่สงไปต้าลี่ 260 กิโลเมตร

จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ ำหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูร่ ะหว่าง
ทะเลสาบเอ๋ อไห่ กบั ภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
กว่า 20 เชื้ อชาติ เดิมมีชื่อว่า “ หนันเจำ” หรื ออาณาจักรน่านเจ้า ( ค.ศ. 738 – 903 ) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้เข้ามา
สถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ ( ค.ศ. 937 ) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่ ำน ผูเ้ ป็ นจักรพรรดิ
ชาวมองโกลพิชิตลงแต่ก็ยงั คงเหลือร่ องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง จากนั้น
นาท่านชม ต้ ำหลี่ก่ ูเฉิ ง หรื อ เมืองโบรำณแห่ งต้ ำหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่ เหอ อันเป็ น
นครหลวงของ
อาณาจักรโบราณน่ านเจ้า ชมซากเมื องเก่ าและกาแพงเมื องโบราณ พร้ อมชมหลักศิ ลา
หนันเจาซึ่งเป็ นหลักศิลาจารึ กสู ง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บนั ทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของ
รั ฐเอาไว้ และ ณ เมื องโบราณแห่ งต้าหลี่ น้ ี จากนั้นนาท่าน ผ่ ำนชมด้ ำน
นอก “ ซำนถ่ ำ ” หรื อ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดด
เด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดี ยส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์
โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70 เมตร ซึ่ งสร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั จึงมี
ลักษณะเหมือนกับเจดี ยใ์ นเมืองซี อาน ส่ วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้ างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่ ง
เป็ นช่วงที่พุทธศาสนากาลังได้รับความนิ ยมสู งสุ ด ในประเทศจีน เจดีย ์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการ
บูรณะเจดียเ์ หล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย ์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ เมืองจงเตีย้ น “ แชงกรีล่ำ ” ซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนานซึ่ งมีพรมแดนติด
กับอาณาเขตหนาซี ของเมื องลี่ เจี ยง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิ ง
หลางซึ่ งอยูห่ ่ างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติ
ที่งดงามของป่ าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิ
ประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่ งนี้ จึงได้ชื่อว่า “ดินแดน
แห่ งควำมฝัน” ระหว่างทางท่านจะได้ชม “ฉำงเจียง ตี่ยวี่ ำน” ( โค้ งแรกแม่ น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ าแยงซี ที่ไหล
ลงมาจากชิ งไห่ และทิเบต ซึ่ งเป็ นที่ ราบสู งไหลลงมากระทบกับเขาไห่ หลอ แล้วหักเส้ นทางโค้งไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือจนเกิดเป็ น“โค้ งแรกแม่ นำ้ แยงซี”
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2) ต้ ำหลี่ – เมืองโบรำณต้ ำหลี่ – ผ่ ำนชมเจดีย์สำมองค์
จงเตีย้ น – โค้ งแรกแม่ นำ้ แยงซี

(3) วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง – เมืองโบรำณจงเตี้ยน – ช่ องแคบเสื อ
กระโดด-ลีเ่ จียง – สระนำ้ มังกรดำ – เมืองเก่ำลีเ่ จียง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ ยวชม วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง ตั้งอยู่บริ เวณตีนเขาฝอปิ ง ห่ างจากเมื องจงเตี้ ยนไปทางเหนื อ 4 กม.
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจาพรรษาอยูก่ ว่า700รู ป สร้างขึ้น

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

โดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่ งใกล้เคี ยงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่ วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์ คงั ซี แห่ ง
ราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัด
แห่ งนี้ สร้ างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิ เบต) มี
หอประชุ มหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้ว ย ห้องพักสาหรับพระ
กว่า 100 ห้องนอกจากนี้ ยงั มีโบราณวัตถุ อีกมากมาย รวมทั้งรู ปปั้ น
ทองสัมฤทธิ์ ที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุด จากนั้นนาท่านเยี่ยม ชมเมือง
โบรำณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิ เบต ลักษณะคล้ายชุ มชนเมืองโบราณธิ เบต ซึ่ งเต็มไปด้วย
ร้านค้าของคนพื้นเมืองและ ร้ านขายสิ นค้าที่ระลึกมากมาย จากนั้นนาท่านชม ช่ องแคบเสื อกระโดด ซึ่ งเป็ น
ช่องแคบช่วงแม่น้ าแยงซี ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทรายทอง) เป็ นช่องแคบที่มีน้ าไหลเชี่ ยวมาก ช่วงที่
แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดีตช่ องแคบเสื อนี้ สามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม
ได้ จึงเป็ นที่มาของ “ ช่ องแคบเสื อกระโดด ”
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็ นเมืองซึ่ งตั้งอยู่ในหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่ าซี ถือ
เป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่ าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรมเช่ น การมีโครงสร้ างทางสังคม แบบ
สตรี เป็ นใหญ่ นอกจากนั้นยังมี ภาษาภาพสัญลักษณ์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ “เฮยหลงถัน”
หรื อ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ าในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพ
ทิวทัศน์ของภูเขาหิ มะให้เห็ นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยงั เป็ น
จุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอี ก
ด้วย จากนั้นนาท่านชม เมืองเก่ ำลี่เจี ยง ชมชี วิตความเป็ นอยู่แบบ
โบราณที่ยงั คงหลงเหลื อให้ได้พบเห็ นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของ
ชาวหน่ า ซี มี อายุ ย อ้ นหลังไปถึ ง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รั บ
ประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น “ เมืองมรดกโลก ” จากนั้นนาท่านชมการสาธิ ต กำรนวดเท้ ำ ซึ่ งเป็ นอีกวิธี
หนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถ
ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถัง “บัวหิมะ” ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(4) ลีเ่ จียง – ภูเขำหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG
อุทยำนนำ้ หยก – ต้ ำหลี่

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นนั่ ง กระเช้ ำใหญ่ ข้ ึ น สู่ ภู เ ขำหิ ม ะมั ง กรหยก ที่ ร ะดับ ความสู ง 3,356 เมตร สู่ จุ ด ชมวิ ว สู ง สุ ด จาก
ระดับ น้ า ทะเล 4,506 เมตร ทิ วเขาแห่ ง นี้ เมื่ อมองจากระยะไกลจะเห็ นเป็ น
ลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อย บนพื้นสี ขาวของหิ มะที่ ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับ
หยกขาว ที่ ตดั กันสี น้ า เงิ นของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาวก าลัง ล่ องลอยอยู่บ น
ฟากฟ้ าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ า
กับความหนาวเย็นของธรรมชาติ จากนั้นนาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์ อันยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากับ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ชื่ อก้องโลก จำง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวที การ
แสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชี วิต แสง สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชี วิตความเป็ นอยู่ และ
ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นชมยี่ สุ่ ย จ๋ า ย หรื อ อุ ท ยำนน้ำ หยก ชมศาลตงปา ศาลที่ เ กี่ ย วสื อ หลัว บรรพบุ รุ ษ ของชาวนซี
ชมหมู่บา้ นตงปาในหมู่บา้ นน้ าหยกสร้างขึ้นเลียนแบบชี วิตความเป็ นอยูข่ องเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นา
ชมบ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ของเผ่านาซี ซึ่ งไหลมาจากภูเขาหิ มะมังกรหยก ในบ่อน้ าพุยงั เลี้ยงปลาหงจูน หลายพัน
ตัว จากนั้นนาท่านเดินทาง กลับสู่ เมืองต้ ำหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีนในมณฑลยูน
นานตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่กบั ภูเขาฉางซาน จากนั้นนาท่านชม หยกจีน ของล้ าค่าของปั กกิ่ง ชาวจีนมี
ความเชื่ อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม
ลัท ธิ ข งจื๊ อ ยัง ให้ ค วามหมายของหยกในแง่ ข องสั ญ ญลัก ษณ์ แ ห่ ง ปั ญ ญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่ อกันว่าหากใคร
ได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ร่ ารวยและมีโชค
รวมถึงทาให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลื อกชมหยกที่ผา่ นการเจียระไนมาเป็ น
เครื่ องประดับนาโชคในแบบต่างๆ อาทิเช่น กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า เพื่อซื้ อเป็ นของขวัญของฝาก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(5) ต้ ำลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่ ง ห้อมล้อมด้วยภูเขาสู งทั้งสามด้านส่ วนด้าน
ใต้ติดทะเลสาบเตียนฉื อจึงทาให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จากนั้นนาท่านแวะ ชิ มชำ ต้นกาเนิ ด
ซึ่ งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสอำหำรเมนูพเิ ศษ...อำหำรกวำงตุ้ง
น าท่ า นแวะเลื อ กซื้ อ ไข่ มุ ก ครี มไข่ มุ ก บ ารุ งผิ ว ที่ ท าจากไข่ มุ ก น้ าจื ด ที่ เ พาะเลี้ ยงในทะเลสาบ น า
ท่ า นนมัส การสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ณ วั ด หยวนทง ซึ่ งเป็ น “วัด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในนครคุ นหมิ ง ” มี ประวัติ ค วาม
เป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมือง
คุนหมิง ให้ท่านชมสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ า
ใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นา
ท่ า นนมัส การพระพุ ท ธรู ป จ าลองซึ่ งอัญเชิ ญมาจากประเทศไทย สมัย ที่
ฯพณฯ เกรี ยงศักดิ์ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสอำหำรเมนูพเิ ศษสุ กเี้ ห็ด+นำ้ จิม้ ไทยรสเด็ด
จำกนั้นนำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
........ น.
......... น.

(6) คุนหมิง – เมืองโบรำณกวนตู้ – ถนนคนเดิน –
ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองโบรำณกวนตู้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมสวนอุทยานและ
ในฤดูหนาวจะมีฝูงนกนางนวลบินมาอยูท่ ี่อุทยานนี้ จากนั้นนาท่านแวะชม
โรงงำนผลิตผ้ำไหมของจีน ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักร และ แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมา
ทาใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมและถ่ายรู ปคู่กบั ซุ ้มประตูมา้ ทองและซุ ้มประตูไก่มรกต (จินหม่าปี้ จี) ซุ ้มจินหม่า และซุ ้มปี้ จีเริ่ ม
สร้ า งขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิ ง มี ป ระวัติและอายุกว่า 400 ปี เล่ ากันว่า สิ่ ง ที่ น่า
อัศจรรย์คือ ทุกๆ 60ปี จะมีตอนเย็นวันหนึ่ งที่แสงอาทิ ตย์ทางตะวันตกจะมา
บรรจบกับแสงพระจันทร์ ที่โผล่ข้ ึนมาทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุ ้มม้าทอง
และไก่มรกตพอดี ทาให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลกั ษณะ "รัศมีบรรจบ ณ ม้าทอง
ไก่ ม รกต" จากนั้น ให้ ท่ า นอิ ส ระช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ เ นมทั้ง ของจี น และ
ต่างประเทศในย่านถนนคนเดินและห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังใจกลางคุนหมิง จนได้เวลาอันสมควร นาท่าน
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

