★★★★★คุนหมิง่ -ต้ าลี-่ ลีเ่ จียง -แชงกรีล่า★★★★★
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ขอเชิญท่านท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติอนั แสนงดงาม
o คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
o ภูเขาหิ มะมังกรหยก ชมธารนํ้าแข็งยิง่ ใหญ่ตระการตา
o เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ ที่ยงั คงเอกลักษณ์ของชาวหน่าซี
o แชงกรี ล่า ดินแดนสุ ขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส
o วัดลามะซงจ้านหลิง
o เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้าที่ตา้ หลี่ เจดียส์ ามองค์
o ชมการแสดง IMPRESSION LIJIANG

★★★★★รายการท่องเที่ยว★★★★★

วันแรก

กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ต้ าหลี่ BUS

10.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ J สายการบินไทย
(TG)เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ ท่าน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 612 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานอูเจียป้ า เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) ผ่านพิธี
การตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางไปยัง เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน อยูใ่ นมณฑลยูนนาน อยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่ กับภูเขาฉางซาน เป็ นเอง

14.50 น.

คํ่า

ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรื อ ที่คนไทยเรารู้จกั ในนาม อาณาจักร
น่าเจ้า (ค.ศ.738-903) จากนั้นชนชาติไป๋ เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็ นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ.
937) และในภายหลังได้ถูกกองทัพของ กุบไลข่าน ทําลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่ร่องรอยของอารย
ธรรมเก่าแก่ของต้าหลี่ยงั คงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรงมที่พกั ASIA STAR HOTEL

วันทีส่ อง เมืองโบราณต้ าหลี่ – เจดีย์สามองค์ –ล่ องทะเลสาบเออ๋ ไห๋ - ลีเ่ จียงBUS –เมืองโบราณลี่
เจียง(พักที่ลเี่ จียง)
(อาหาร:เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2) นําท่านชม เจดียส์ ามองค์ (ถ่ายรู ปด้านนอก)หรื อ ซานถ่า
สัญลักษณ์เมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์ซ่ ึงมี
อายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั ทําให้มีลกั ษณะ
เดียวกับเจดียท์ ี่เมืองซีอานส่ วนอีกสององค์เล็กสร้างขึ้นภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน เป็ นช่วงที่พทุ ธศาสนา
ได้รับความนิยมสูงสุ ดในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะเจดียแ์ ละมีการค้นพบโบราณวัตถุสมัย
ค.ศ.ที่ 7 -10 กว่า 600 ชิ้น นําท่านล่องทะเลสาบเออ๋ ไห๋
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นําท่านเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง ตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ทศั นียภาพอันงดงาม เป็ นถิ่นที่อยู่
ของชนเผ่า หน่าซี ซึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมน่าสนใจ คือ มีลกั ษณะทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่
และมีภาษาสัญลักษณ์ หรื อ อักษรภาพ เป็ นของตัวเอง ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเผ่าหน่าซี นําท่าน
สู่ สระมังกรดํา หรื อ “เฮยหลงถัน” เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงียบสงบและ
งดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดที่สะท้อนภาพของทิวทัศน์ภูเขาหิ มะให้เห็นอย่างชัดเจน และเป็ นจุดที่ท่าน
สามารถชมยอดเขาหิ มะมังกรหยกได้อย่างงดงาม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(4) เมนู อาหารไทย หลังอาหารนําชมเมือโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ บบโบราณที่ยงั คงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชนเผ่าหน่าซี มีประวัติยอ้ นหลังไปถึง
ราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศ รับรองให้เมืองเก่าลี่เจียงเป็ น“เมืองมรดก

โลก” ชมสถาปัตยกรรมบ้านเรื อน, ร้านค้า ,ชุมชน ซึ่งสร้างอยูร่ ิ มลําธาร นํ้าในลําธารเกิดจากการละลาย
ของหิ มะและไหลลงมาจากเทือกเขา ใสสะอาดทําให้มีปลาจํานวนมากอาศัยอยู่
ได้เวลาสมควรนําท่านกลับที่พกั QIAOXINHOTEL4*หรื อเที่ยบเท่า

วันทีส่ าม

ลีเ่ จียง-โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี- ช่ องแคบเสื อกระโจน- แชงกรีล่า - เมืองโบราณจงเตีย้ น

(อาหาร:เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (5) จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมความงดงาม
ของแม่น้ าํ แยงซีหรื อ ฉางเจียงตี้ยกี่ วน บริ เวณที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพโค้งแรกของแม่น้ าํ แยงซี ซึ่งเกิด
จากแม่น้ าํ ที่ไหลลงมาจากที่ราบสู งชิงไห่-ทิเบต แล้วกระทบกับผาหิ นสูงชัน ทําให้น้ าํ ไหลหวนกลับไปในรู ป
ตัว U จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หุบเขาเสื อกระโจนเป็ นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ าํ จินซาเจียง
หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บริ เวณกลางแม่น้ าํ มีโตรกหิ น ซึ่งเล่ากันว่าเสื อกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรก
หิ นนี้ จึงเป็ นที่มาของชื่อหุบเขาเสื อกระโจน บริ เวณนี้น้ าํ ไหลเชี่ยวกราก เมื่อปะทะโขดหิ นจึงเกิดสี ยงดัง
สนัน่ ไปไกลถึง 10 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่ แชงกรี ล่า ดินแดนแห่ งความฝัน ที่คนทั้งโลกตามหาจากหนังสื อThe Lost
Horizon ที่เขียนโดย Mr.James Hilton ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้โดยสารเครื่ องบินและ
เครื่ องบินลําดังกล่าว ได้ตกลงสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามและสงบสุ ขเหมือนกับความฝัน ทําให้คนทั้งโลก
ออกตามหาและค้นพบที่อาํ เภอตี๋ชิง เขตจงเตี้ยน บริ เวณตะเข็บรอยต่อของมณฑลยูนนานและทิเบต ห่างจาก
ลี่เจียงประมาณ 170 กิโลเมตร เป็ นที่ราบสูง สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 3,000 - 4,000 เมตร เป็ นทุ่งหญ้า
ป่ าสนสลับกับทุ่งดอกไม้ ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้สมั ผัสความงามของทัศนียภาพสองข้างทางของถนนลอย
ฟ้ า และทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยหิมะ
ตลอดเส้นทาง ท่ามกลางเมฆขาว ฟ้ าสดใส และ
อากาศอันบริ สุทธิ์ นําท่านเที่ยวชมเมืองโบราณจง
เตี้ยน อาคารบ้านเรื อนดังกล่าวสร้างด้วยไม้ใน
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบทิเบต ชม เจดียจ์ ว้ นจิง
(เจดียร์ ู ปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา
พระพุทธรู ปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่อ
อธิษฐานขอพรเพื่อความเป็ นศิริมงคล
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเดินทางเข้าพักที่พกั ZHAXIDELE HOTEL4*หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

ภูเขาหิมะมังกรหยกนั่งกระเช้ ายีงชานพีง–ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
(โดยผูก้ าํ กับชื่อดัง จาง อวี้โหมว)-สระมังกรดํา(บึงมังกรดําเฮยหลงถาน) นัง่ รถไปต้าหลี่
(อาหาร:เช้า/กลางวัน/เย็น)
รั บ ประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั หลังอาหารนําท่ า นไปยัง ภู เขาหิ มะมังกรหยก ตลอด
เส้นทางท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิ มะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่ งยอดเขาที่สูง
ที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกื อบตลอดทั้งปี นํา
ท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าใหญ่ ขึ้นสู่ จุดชมวิวสู งสุ ดของ ภูเขาหิ มะมังกรหยก ที่เรี ยกว่า สวนธาร
นํ้าแข็ง (Glacier Park) ซึ่งสู งจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสอง
ข้างทาง อิสระกับการเก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาสมควรนําท่านลงจากยอดเขา ซึ่ งมีตน้ สน
อายุกว่าพันปี เป็ นทุ่งหญ้าเขียวขจีสูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 3,000 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขา
ที่ปกคลุมด้วยหิ มะ และป่ าสน บางครั้งท่านสามารถพบเห็น
ฝูงจามรี เดินเล็มหญ้าอยูใ่ นท้องทุ่งท่ามกลางบรรยากาศอัน
เย็นสบายเป็ นธรรมชาติ และจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็ น
เทื อ กเขาหิ ม ะมัง กรหยก ซึ่ ง อยู่ทางทิ ศ ตะวัน ออกของทุ่ ง
หญ้า ได้อีกครั้ ง และมองดู คล้ายมังกรนอนหลับบนก้อน
เมฆ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางลงจากยอดเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมการแสดงสี เสี ยง อันยิ่งใหญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG ของผูก้ าํ กับชื่ อดัง
ของโลกจาง อวี้โหมว โดยใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็ นเวทีกลางแจ้ง มีภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉาก
หลัง เพื่อให้นกั แสดงกว่า 600 ชี วิต นําเสนอและบอกเล่าเรื่ องราวชี วิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม
ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นําชมและเลือกซื้ อหยก และผลิตภัณฑ์ เช่นกําไลหยก แหวนหยก
และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นของฝากอันลํ้าค้าของจีน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรงมที่พกั ฉูสง YI REN GUZHENG HOTEL OR SIMILAR

วันทีห่ ้ า

ต้ าหลี–่ คุนหมิงBUS-วัดหยวนทง-ชอปปี้ ง(อาหาร:เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมนําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ผ่านชมวิวทิวทัศน์
สองข้างทางและบ้านเรื อนของชาวเผ่าหยีและไป๋ ชนเผ่าประจําเมืองฉู่ฉงและเมืองต้าหลี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

บ่าย
ท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ไหว้รูปเจ้าแม่กวนอิม24 พระหัตถ์ และพระพุทธชิน
ราชจําลองที่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
พุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน วัดหยวนทงแห่งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ประจําเมือง
คุนหมิง เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรงมที่พกั ENJOYING HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก คุนหมิง– กรุงเทพฯ (อาหาร:เช้า/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระช้อปปิ้ ง ถึงเวลาพอสมควรเดินสู่ สนามบิน
15.20 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
****************************************************************

หมายเหตุ รายการทัวร์ น้ ีจาํ เป็ นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่ าเท้า ผ้าไหม ตามนโยบาย
ของรัฐบาลจีน โดยทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้ อของแต่อย่างใด

อัตราค่ าบริการ เดินทาง 2559
ผูใ้ หญ่ กรุ๊ ป 16 ท่านขึ้นไป
ท่านละ 14,900 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท
ผูใ้ หญ่ กรุ๊ ป 10-13 ท่าน
ท่านละ 16,700 บาท พักเดี่ยว 5000 บาท
***อัตรานีร้ วม***
- ค่าที่พกั โรงแรมชั้นดี 5 คืน
- ค่าอาหารตลอดตามระบุ ตามรายการ
- ค่ารถบัสท้องถิ่น
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น
- ค่าเข้าชมที่ระบุตามรายการ
- ค่าประกันท่านละ 200,000฿ รักษาพยาบาล 1,000,000฿
***อัตรานีไ้ ม่ รวม***

-ค่าทิปไกด์+ คนขับรถวันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน ค่าทิปเก็บรวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
- ค่าวีซ่า 1,700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ติดต่อสอบถามได้ที่ (ถึง4ทุ่มได้ทุกวันทํางานทุกวัน)
คุณปู 08-7932-4222 ID Line:poobbmt
คุณม้ง08-9922-4128 / 08 4640 1313 ID Line:bbmt19
คุณอร 08-4083-1224 ID Line : orntg
คุณจิ๋ว : 097-139-8182 ID Line :jewbbmt
คุณเชนทร์08-6349-1849 ID Line : shen797
คุณโมสต์ 085-975-4907 ID Line : mostzira

EMAIL:borbimaitour@hotmail.com
arunee2909@hotmail.com
http://www.borbimaitour.com

้
แชงกรีลา่ (Shangri-La) คืออะไร หลายๆคนคงคุ ้นหูกน
ั มาเป็ นเวลาชานาน
่ ม
"แรมแชงกรีลา่ " ทีโ่ ด่งดังไปทั่วโลก แต่นั่นยังไม่ไชท
ี่ าของ คําว่า"แชงกรีลา่ "
ั ว่าเป็ นทีใ่ ดในโลกกันแน่ ทว่าชอ
ื่ แช
แชงกรี-ล่าเป็ นดินแดนปริศนาทีย
่ ากจะระบุชด
่ งมาจากนวนิยาย ของ James Hilton เรือ
่ ง Lost
งกรี-ล่าเป็ นทีร่ ู ้จักทั่วไป เนือ
Horizon ทีถ
่ ก
ู สร ้างเป็ นภาพยนตร์ ถ่ายทอดเรือ
่ งราวของ เมืองในอุดมคติ เมืองที่
ผู ้คนไผ่ฝัน ซงึ่ ผู ้คนมีชวี ต
ิ อมตะ นับถือศาสนาพุทธนิกายลามะ เมืองตัง้ อยู่ ในอ ้อม
แขนของภูเขาหิมะ อันสวยงาม เป็ นทีต
่ ้นกําเหนิดของแม่นํ้าสามสาย ผู ้คนเป็ นมิตร
ั นิษฐานว่าหน ้าจะ เกิดมาจากภาษาฑิ
ยิม
้ แย ้มแจ่มใส โดยคําว่า "แชงกรีลา่ " สน
ั
เบต ทีพ
่ ด
ู เพลีย
้ นมาจนเป็ นคําว่า "แชงกรีลา่ " บางก็กล่าวว่ามา มาจากคําว่า “ ชม
บาลา” (xiangbala) หมายถึงว่า ดินแดนแห่งความสุขและความสงบ ซงึ่ ประเทศ
ทีม
่ ด
ี น
ิ แดน ติดกับเขตฑิเบตก็จะกล่าวอ ้างว่า ดินแดนในเขตประเทศของตน นั่น
แหละคือ แชงกรีลา่ ไม่วา่ จะเป็ น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ปากีสถาน และจีน แต่
้ ยูท
่ ช
ี่ ายแดนทิเบต
สําหรับแชงกรี-ลานีจ
้ น
ี ได ้ประกาศเป็ นทางการ ว่าดินแดนนีอ
ตอนเหนือของมณฑล ยูนนาน เขตปกครองตนเอง ตีช
๋ งิ่ [Diqing] ซงึ่ จะมี 3เมือง
ใหญ่ เมืองจงเตีย
้ น [Zhongdian] เมืองเต๋อชงิ [Deqen] และเมืองเหว่ยซ ี
[WEIXI] และได ้สร ้างสนามบินขึน
้ ท ◌ี◌เ่ มืองหลวงของเขตปกครองตนเองตีช
๋ งิ
ื่ สนามบินว่า สนามบินแชงกรีลา่ และได ้เปลีย
ื่
คือเมืองจงเตีย
้ น และได ้ตัง้ ชอ
่ นชอ
ื่ เมืองแชงกรีลา่ ตามสนามบิน ใ◌ีนปี พ.ศ.2544
เมืองจงเตีย
้ น มาเป็ นชอ

