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เชียงราย สไมล ทัวร มีความยินดีที่จะนําทานlสัมผัสดินแดนหลังมานไมไผ นครคุนหมิง เมืองที่ไดชื่อ
วานครแหงฤดูใบไมผลิ อากาศดีที่สุดตลอดป ธรรมชาติอันงดงาม และมีสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ

เสนทาง เชียงใหม – คุนหมิง – ตาหลี่ – ลี่เจียง – โชวจางอวี้โหมว
( บินตรงเชียงใหม ไป เครื่อง กลับ เครื่อง / 4 คืน 5 วัน )
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17.30 น. พร้อมทีสนามบินเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน CHINA EASTERN
AIRLINES (MU) เจ้าหน้าทีของทางบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ค
สัมภาระ *** ไม่รวมอาหารเย็น ***
19.30 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2594
22.00 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิน (เวลาทีคุนหมิงเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถินและรถปรับอากาศรอรับท่าน นําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม
LONGWAY HOTEL หรื อเทียบเท่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี โดยรถ(ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชม.) ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทาง
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเทียวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี
ซึ งเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ กว่า 1,000 ปี มีกาํ แพงเมืองทีสวยงาม สัมผัส
บรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็ นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า
และกําแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจา ซึ งเป็ นหลักศิลาจารึ กสู ง 3 เมตร สร้างเมือปี ค.ศ. 766
ทีได้บนั ทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลีนีS
นําท่านชมเจดีย ์ 3 องค์ ซึ งตัSงอยูใ่ นวัดฉงเซิง บริ เวณทางเหนือของเมืองต้าหลีเก่า สถานทีแห่งนีSได้เรี ยกว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี เป็ นวัดทีสร้างในสมัยราชวงศ์ถงั ของจีน ในสมัยทีพุทธมหายาน
เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยสร้างเจดียอ์ งค์กลางเป็ นองค์แรกทีมีความสู งจากพืSนประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการ
สร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็ นทีตัSงประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็ นพระพุทธรู ปทีแสดงถึง
ความมังคังของอาณาจักต้าหลีแสดงถึงความรํา รวยของพลเมืองและความสงบสุ ขของชาวเมือง แวะนํา
ท่านจะได้ชมการแสดง โชว์ของชาวไป๋ เล็กๆ พร้อมชิมชา
เย็น
นําท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม ASIA STAR HOTEL
หรื อเทียบเท่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองลีเจียง โดยรถบัส (ใช้เวลา
ประมาณ 3.30 ชัวโมง) พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรื อ สระนํSามังกรดํา อยูท่ ีทางชานเมืองด้านเหนื อ เล่ากันว่าเมือ
หลายร้อยปี ก่อน ทีนันยังเป็ นบ่อนํSาธรรมดา อยูม่ าวันหนึงชาวบ้านเห็นมังกรดําโผล่ขS ึนมาจากบ่อนํSาแห่งนัSน
ชาวนาซี มีความเชือเรื องมังกรอยูแ่ ล้ว จึงตัSงชื อบ่อนํSานันว่า บ่อนํSามังกรดํา ปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งให้เป็ น
สวนสาธารณะทีสวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋ งจีน สองข้างทางมีตน้ เกาลัดขึSนเต็ม มีเนืSอที
ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่งส่ วนอย่างเหมาะสม เป็ นบ่อนํSาใน
และบ่อนํSานอก มีสะพานหิ นอ่อนกัSน นํSาในบ่อผุดขึSนมาจากใต้ดินในลักษณะเป็ นตานํSา นํSาใสจนมองเห็น
ก้นบ่อทีมีสาหร่ ายได้อย่างชัดเจนนําท่านเทียวชมความงามของ เมืองเก่าลีเจียง ชมความงามของเมือง
โบราณทีมีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น
อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริ มธารทียังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํSาทีไหลผ่านเมืองแห่งนีS ด้วย
ความสวยงามเหล่านีSทาํ ให้เมืองโบราณลีเจียงได้ถูกบันทึกเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ
UNESCO ได้ประกาศเมือ ค.ศ.1987
เย็น
นําท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม GRAND LIJIANG
HOTEL หรื อเทียบเท่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นําท่านขึSนกระเช้าใหญ่ ขึSนสู่ บริ เวณ เขาหิ มะมังกรหยก ให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาหิ มะมังกรหยก ทีมีหิมะปกคลุมตลอดทัSงปี ว่ากันว่าทีนีคือ
“สวิสเซอร์ แลนด์ แห่งตะวันออก” ทีเดียว
เทียง รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อนั ยิงใหญ่ โดยผูก้ าํ กับชือก้องโลก จาง อวีS โหมว ได้เนรมิตให้
ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ แสง
สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื องราวชีวติ ความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลีเจียง
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานนํSาหยก เป็ นสวนสาธารณะทีสวยงาม มีบ่อนํSาสําหรับเลีSยงปลาหลายชนิด ภายใน
บริ เวณอุทยานแห่งนีSยงั มี วัดยอดหยกอีกแห่งหนึงทีมีชือเสี ยงของเมืองลีเจียง
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารหลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
20.50 น. ออกเดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2546
21.40 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นําท่านเดินทางเข้าทีพักโรงแรม LONGWAY HOTEL หรื อเทียบเท่า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชม เมืองโบราณกวนตู ้ แหล่งท่องเทียว ช้อปปิS ง เสืS อผ้า อาหารพืSนเมือง ขนม และลาน
เอนกประสงค์ทีชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ทีสร้างขึSนมาเพือเป็ นการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน
ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิ เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นทีตัSงของ
วัดลามะ หรื อ วัดธิ เบต เมืองโบราณก้วนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงทีมี
หลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิS งทีย่านดังของเมืองคุนหมิง
16.00 น. ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
18.10 น. โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทียวบินที MU2593 กลับสู่ เชียงใหม่
18.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ค่าตัว_ เครื องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ
ยานพาหนะรับ – ส่ ง ตามทีระบุในรายการ
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ค่าบัตรเข้าชมตามทีระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและทัวร์ ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
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• สํารองทีนัง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยืนหลักฐานประกอบการขอวีซ่า
• ชําระทัSงหมด หรื อชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท ส่ วนทีเหลือชําระทัSงหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง
ก ก !ก
• กรณี ทีท่านมีการเปลียนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนัSนทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้อง
เก็บค่าใช้จ่ายส่ วนทีท่านมัดจําแล้ว
• กรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนัSนทางบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึSนจริ ง และจะคืนส่ วนทีเหลือให้กบั ท่าน
ก (+ , -(). /0
• หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันทีเดินทาง)
• รู ปถ่ายสี พSืนขาวหรื อฟ้ า หน้าตรงขนาด 2 นิSว จํานวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์ โทรติดต่อ
1 : ราคาและรายการนีS อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัSงนีSขS ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรมทีพัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิbในการเปลียนแปลงโดยไม่ตอ้ งบอก
กล่าวล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
., /
: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพืSนเมืองให้นกั ท่องเทียวทัวไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ, หยก, ชาก้อน, นวด
ฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิง, เก๊กฮวย ซึ งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
เรี ยนให้กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซืSอหรื อไม่ซSื อขึSนอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัSงสิS น

