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ย้ อนยุคสู่ เมืองโบราณ ต้ าลี่ ซู่เหอ ลีเ่ จียง ในมณฑล ยูนนาน
เยือน แชงกรีล่า สวรรค์ บนแผ่ นดิน
ช้ อปปิ้ งคุนหมิง
*************************
เส้ นทาง :

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้ าลี่ – ลีเ่ จียง -สระมังกรดา – เมืองโบราณซู่เหอ
จงเตีย้ น – วัดจงซ้ านหลิน-เมืองโบราณตู๋เคอจง –ลีเ่ จียง-โค้งแรกแม่ นา้ แยงซีเกียง
ช่ องแคบเสื อกระโจน –ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ จางอีโ้ หม่ ว-โรงถ่ ายภาพยนต์ 8 เทพอสู ร
คุนหมิง - ช้ อปปิ้ งห้ างสรรพสิ นค้ า – วัดหยวนทง - คุนหมิง – กรุงเทพฯ
**************************

วันแรกของการเดินทาง
07.30

10.55
14.05

15.00

กรุ งเทพ ฯ – คุนหมิง – ต้ าหลี่

เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่โรงแรม โนโวเทล สุ วรรณภูมิ เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ฯ
คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวก มอบกระเป๋ าเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
แล้วเชิญท่านไปพักผ่อนและรับประทานอาหารเช้าที่ห้อง อาหารของโรงแรม
หลังอาหารแล้วนัง่ รถแวนของโรงแรมไปยังสนามบิน สุ วรรณภูมิ ชั้น 4
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกเคาน์เตอร์ สายการบินไทยอินเตอร์ (TG) เพื่อรับหนังสื อเดินทาง
ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
( อาหารกลางวันบนเครื่องบิน )
ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า คุณหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
ประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล อากาศเย็นสบายตลอดปี
มีทศั นียภาพที่สวยงาม จนได้สมญาว่า “นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ”
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองต้ าลี่
ชมความงามสองข้างทาง หมู่บา้ นสลับไร่ มสั ตาดดอกสี เหลืองอร่ ามและไร่ ถวั่ ปากอ้าสลับกันภูเขาสู ง
และ เนินเขาที่แปลกตา
(ระยะทางประมาณ 300 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
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19.00

19.30

ถึงเมืองต้าลี่ เขตการปกครองตนเอง มณฑลยูนนาน อยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่ กับภูเขาฉางซาน
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูร่ ่ วมกัน กว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อ “ หนันเจา ” หรือ ตาลีฟ่ ู หรื ออาณาจักร
น่านเจ้า (ค.ศ.738-903) เมื่อชาวไป๋ เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937 ) ต่อมาใน ค.ศ. 1253
อาณาจักรต้าลี่ก็ถูกกุบไลข่าน รุ กราน อาณาจักรต้าลี่ ก็ล่มสลาย แต่ยงั คงเหลือร่ องรอยอารยธรรมเก่า
ให้พบเห็นได้บนเส้นทาง
อาหารค่า ที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม ในต้าลี่
หลังอาหารแล้วท่านสามารถชวนกันไปช้อปปิ้ ง หรื อบันทึกภาพที่น่าสนใจ ถนนคนเดินในเมืองเก่า
โดยนัง่ แท็กซี่ คนั ละ 4 ท่านจากโรงแรม

วันทีส่ องของการเดินทาง

ต้ าหลี่ - สระมังกรดา - เมืองโบราณซู เหอ - ลีเ่ จียง – เมืองเก่าลีเ่ จี่ยง ( ต้ าเอีย้ นเจิ้น )

07.00
08.00

อาหารเช้า ที่ โรงแรม
ช่วงเช้านาท่านไปบันทึกรู ปต้นถนนเมืองเก่าก่อน ออกเดินทางจากเมืองต้าลี่ ระหว่างทางผ่านชม
เจดียส์ ามองค์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นริ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ ก่อนเดินทางสู่ ต่อ เมืองลี่เจี่ยง
( ระยะทาง 200 กม. ใช้ เวลาประมาณ 3.5 ชม. )

11.30
12:30

ถึงเมืองลี่เจียง
อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
นาท่านไปยัง สระมังกรดา หรือ เฮยหลงถาน สวนสาธารณะที่มีตานานเล่ากันว่า ในอดีตมีมงั กร
ปรากฏกายอยูใ่ นห้วงน้ าแห่งนี้ เชิญท่านบันทึกภาพทิวทัศน์บริ เวณสะพานหิ นอ่อนที่สวยงามเป็ นเลิศ
และวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามเป็ นฉากหลัง
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จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณ ซู่ เหอ นัง่ รถม้าชมตัวเมือง
โบราณ ที่ หมู่บา้ นหลงเฉลียวที่ความหมายว่าน้ าพุมงั กร
ในสมัยราชวงศ์หมิงได้มีการเขียนถึงเส้นทางนี้วา่ ในสมัย
ราชวงศ์หมิง ที่นี่ ก็ได้เป็ นเมืองรองที่สาคัญของลี่เจียงและ
ยังเป็ นเมืองเก่าที่ใช้เป็ นเส้นทางม้าสู่ เมืองลี่เจียง
นาท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ( ต้ าเอีย้ นเจิน้ ) ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากกว่า
800 ปี แต่ยงั คงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริ มธาร
ที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม ประชากรของลี่เจียงส่ วน
ใหญ่เป็ นชนเผ่านาซี อาศัยอยูต่ ้ งั แต่ราชวงศ์ซอ้ ง ใน
บริ เวณที่มีลกั ษณะคล้ายหิ นฝาหมึกจีนมีแม่น้ าล้อมรอบ
ทางตะวันตก มีภูเขาซีซานทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน
ถนนหนทางปูดว้ ยหิ นอู่ฮวั สื อ อันมีจุดเด่น คือ ฤดูฝนจะ
ไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝนุ่ เป็ นเมืองที่ไม่มีกาแพงล้อมรอบมีคุณค่าในด้านการศึกษา
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ยามค่าคืนมีการประดับไฟแสงสี งดงาม
ขอมอบเวลาให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง สิ นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ตลาดสี่ เหลี่ยม “ ต้ าเอีย้ นเจิน้ ”
จนถึงเวลานัดไปยังโรงแรมพร้อมกัน
อาหารค่า ที่ภตั ตาคารของโรงแรม ติดกับประตูเมืองโบราณ
พักที่โรงแรม ในลีเ่ จียง

ค่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
07.00

วัดซงจ้ านหลินซื่อ –เมืองโบราณจงเตีย้ น- ลีเ่ จียง

อาหารเช้า ที่ โรงแรม
ช่วงเช้านาท่านนาท่านนมัสการขอพร ที่ วัดซงจ้ านหลินซื่ อ หรือ วัดกุ้ยหัว วัดลามะอายุเก่าแก่กว่า
300 ปี สร้างโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี ค.ศ. 1679 หรื อ พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี เสร็ จในสมัย
จักพรรดิคงั ซี แห่งราชวงศ์ การก่อสร้างตามรู ปแบบคล้ายพระราชวัง โปตาลา ใน เมืองหลวงลาซา
ของทิเบตแต่ยอ่ ส่ วนลงมา มีการเปรี ยบเทียบว่า “ หากพระราชวังโปตาลาเป็ นศูนย์รวมจิตใจชาว
ทิเบต วัดจงซ้านหลิน ก็เป็ นศูนย์กลาง แห่งศรัทธา ของชาวพุทธบริ เวณที่ราบสู งทิเบต ”
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นาท่านแวะร้านค้าท้องถิ่นเพื่อเลือกหาสิ นค้าพื้นเมืองหรื อของที่ระลึก ก่อนออกเดินทางต่อ
จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองโบราณจงเตีย้ น ( ตู๋เค่ องจง) เมืองเก่าที่ยงั คงเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาคาร
บ้านเรื อนส่ วนใหญ่ปลูกด้วยไม้ตามแบบนิยมของชาวทิเบต ปัจจุบนั บ้านเรื อนโบราณในเขตเมือง
เก่าจงเตี้ยนนี้ รัฐบาลจัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวบริ เวณชั้นล่างของบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ เป็ นร้านขายของที่
ระลึก ของพื้นเมืองทิเบต

12.00

19:00

อาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารแล้วนาท่านเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
อาหารค่า ที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม ในลี่เจียง

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง

07.00
08.00

ลีเ่ จียง – โค้ งแรกแม่ นา้ แยงซีเกียง – ช่ องแคบเสื อกระโจน - จงเตีย้ น

อาหารเช้า ที่ โรงแรม
ออกเดินทางสู่ โค้ งแรกของแม่ นา้ แยงซีเกียง อยูห่ ่างจากเมือง
ลี่เจียง 53 กิโลเมตร ระหว่างทางลี่เจียง-จงเตี้ยน มีแม่น้ าแยงซี
( หรื อที่คนจีนเรี ยกว่า แม่น้ าฉางเจียง ) ไหลลงมาจากที่ราบสู ง
ชิงไห่-ทิเบตมากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทาให้ทิศทางของแม่น้ า
หักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ จนเกิดเป็ นโค้งน้ าที่
สวยงาม แม่น้ าแยงซี ที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา
หรื อเรี ยกเต็มๆว่า จินซาเจียแปลว่าแม่น้ าทรายทอง จุดนี้ เองที่แม่น้ าได้หกั โค้งข้อศอกเป็ นโค้งแรก ทา
ให้ไหลแยกจากแม่น้ าสาละวินและแม่น้ าโขง ไปทางทิศตะวันออก ต่อมาเป็ นแหล่งกาเนิดอารยธรรม
จีนที่ยงิ่ ใหญ่ เมื่อหลายพันปี มาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรี ยงไกร
อีกทั้งจุดนี้ยงั เป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่ขบวนทัพของขงเบ้ง และกองทัพกุบไลข่าน ใช้เป็ นจุดข้ามแม่น้ า
แยงซีไปทาศึก เหมาเจ๋ อตงเดินทัพทางไกล หนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตัง๋
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ต่อจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หู่เทียวเสี ย “ ช่ องแคบเสื อกระโจน ”
( ลี่เจียง-ช่ องแคบเสือกระโจน ระยะทาง 100 กม. ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม. ) ช่องแคบนี้ อยูร่ ะหว่างทางแยกของเมืองลี่
เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็ นหุ บเขาในช่วงที่แม่น้ าแยงซี ไหลลงมา
จากจินซาเจียง หรื อแม่น้ าทรายทอง น้ าบริ เวณนี้ไหลเชี่ยวมาก
ช่วงที่แคบที่สุดมีกว้างเพียง 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสื อกระโดดข้ามไปยัง
ฝั่งตรงข้ามได้
เนื่องจากกลางแม่น้ าบริ เวณนี้ มีหินที่เรี ยกว่า “ หินเสื อกระโดด ” ก้อนหิ นสู งกว่า 13 เมตร
จึงเป็ นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสื อกระโจน” ช่องเขาเสื อกระโจน
เป็ นหนึ่งในหุ บเขาเหนื อแม่น้ าที่ลึกที่สุดในโลก ผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
บริ เวณนี้มีจานวนเพียงเล็กน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นชนพื้นเมืองชาว
หน่าซี อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเล็กๆบริ เวณใกล้เคียง หาเลี้ยงชีพโดย
การเพาะปลูกและรับจ้างนาทางคนต่างถิ่น
12.00
13.00
19:00

อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น
(ระยะทาง 90 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
อาหารค่า ที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม ในจงเตี้ยน

วันที่ห้าของการเดินทาง
06.00
07.00

จงเตีย้ น – ภูเขามังกรหยก - การแสดง จางอีโ้ หม่ ว - ต้ าลี่

อาหารเช้า ที่ โรงแรม
เดินทางสู่ เชิง เขาหิมะมังกรหยก หรือ อวีห้ ลงเสวีย่ ซาน นัง่ กระเช้าใหญ่ (1 ตู ้ นัง่ ได้ 8 ท่าน) เพื่อชม
กราเซี ย หรื อธารน้ าแข็ง ชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา
ทิวเขาแห่งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ น ลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อยบนพื้นสี ขาวของหิ มะ
ที่ปกคลุมอยู่ ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันกับสี น้ าเงินของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาว กาลังล่องลอยอยูบ่ น
ฟากฟ้ า เ ขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ภูเขามังกรหยก ”
( ขึ้น – เทีย่ ว –ลง ภูเขา ต้ องรั กษาเวลาให้ เสร็ จ ภายใน 10.30 น. เพือ่ จะได้ ทนั ชมการแสดง)
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11.00

ชมการแสดงโชว์ IMPRESSION LIJIANG ที่ยงิ่ ใหญ่อลังการที่สุดรายการหนึ่งในประเทศจีน
ด้วยทุนสร้างมหาศาลใช้นกั แสดงเกือบ 1,000 คน โดยทีมงานและการกากับการแสดงของผูก้ ากับชื่อ
ดังชาวจีนที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในฮอลลีวดู้ “ จางอีโ้ หมว ” ออกแบบเวทีการแสดงแบบกลางแจ้ง
รอบผูช้ ม 360 องศา โดยมีเทือกเขาหิมะ มังกรหยกเป็ นฉากหลัง
ชมการแสดงโชว์วฒั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ความเชื่อที่สืบทอดกันมาของ
ชนกลุ่มน้อยเผ่านาซี ประกอบกับแสง สี เสี ยง และเทคนิคที่สวยงามตระการตา จนจบรายการ

12.30
13:30

อาหารกลางวัน ที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมอุทธยานนา้ หยก (อวีส้ ่ ุ ยไจ้ ) เป็ นที่แสดงถึงวัฒนธรรมชนเผ่าหนาซี
ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ด้านขวาหมายถึงพ่อ ด้านซ้าย
หมายถึง แม่ บันทึกภาพต้นไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น

16:30

นาท่าน เดินทางสู่ เมืองต้าลี่
( ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.5 ชม .)
อาหารค่า ที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Regent Hotel Dali ในต้าลี่

20.00
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วันที่หกของการเดินทาง
07.00
08:00

09.30
13.30

19.00

อาหารเช้า ที่โรงแรม
ชม โรงถ่ ายภาพยนตร์ 8 เทพอสู ร สถานที่ถ่ายทาภาพยนต์เรื่ อง 8 เทพอสู รมังกรฟ้ า จากบทประพันธ์
อันลือลัน่ ของกิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทาที่เมืองต้าหลี่ ซึ่งนับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองต้าหลี่ ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋ อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ า
จืดที่โด่งดังบนที่ราบสู งยูนนาน
เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลกั ษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเล จึงเรี ยกผืนน้ าอัน
กว้างใหญ่วา่ ไห่ ซึ่ งแปลว่า "ทะเล " และขนานนามว่า "เอ๋ อไห่ "
อาลาเมือง แล้วนาท่านออกจากต้าลี่ เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง
( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. )
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร ในคุนหมิง
หลังอาหารแล้วนาท่านไปช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพสิ นค้า Gingo Department Store ที่ใหญ่ที่สุด
ของคุนหมิงจนถึงเวลานัด
อาหารค่า ที่ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Greenland Hotel ในคุนหมิง

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
07.00
09.00

11.30
13:45
15.20
16.35

ต้ าลี–่ โรงถ่ ายภาพยนต์ ร์ 8 เทพอสู ร – คุนหมิง

คุนหมิง –วัดหยวนทง – กรุ งเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดศาสนาพุทธแห่งหนึ่งของคุนหมิง
สร้างในราชวงศ์หยวนเดิมเป็ นวัดหลวงเก่าแก่นิกายมหายาน คู่บา้ นคู่เมือง และใหญ่ที่สุด
ของคุนหมิง มีประวัติยาสนานกว่า 1,200 ปี
ชมสิ่ งก่อสร้างที่มีความงดงามของศิลปะจีนมัสการพระพุทธชินราชจาลอง ที่อนั เชิ ญมาจากไทย
และสักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมืออันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็ นศิริมงคลแก่ทุกท่าน
อาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุ ก้ ีเห็ดหลากหลายชนิดผสมสมุนไพรจีน
หลังอาหารแล้วนาท่านออกไปยังสนามบิน
ถึงสนามบินคุนหมิง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ (TG613)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
************************
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