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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
โทร. 0 2212 8431 Line ID: @chaitour

ภูเขำหิมะเจีย
้ วจือ
่ หยวนหยำง นำขัน
้ บันได
เดินทำง : เสำร์ที่ 15 – พฤหัสบดีที่ 20 ธันวำคม 2561 ( 6 วัน 5 คืน)

ชวนคุณบินลัดฟ้ำสู่แดนมังกร เมืองคุนหมิง ด้วยกำรบินไทย
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดำว ลิ้มรสเมนูพิเศษ หอยเป๋ำฮือ
้ ตัวโต กุง้ มังกร
นัง่ กระเช้ำชมที่เที่ยวแห่งใหม่ “ภูเขำหิมะเจีย
้ วจือ
่ ”
หยวนหยำงนำขัน
้ บันได ได้รับกำรยกยกย่องจำกช่ำงภำพสวยที่สุดในโลก
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

-201.) วันแรกของกำรเดินทำง

กรุงเทพฯ–คุนหมิง–ยู่ซี

08.30 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (Row D) ประตู 2
เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยให้ การต้ อนรับ
10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 612 (2.10 น. / Lunch)
14.05 น. ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง ผ่านขันตอนตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร (เวลาเร็ วกว่าไทย 1 ชม.)
นาท่านขึน้ รถโค้ ชปรั บอากาศสู่เมืองยู่ซี (Yuxj) (90 กม./1.5 ชม.) เมืองที่มีจุดเด่นด้ านยุทธศาสตร์ ที่ตงั ้ อยู่ใกล้ เมืองคุนหมิง
เป็ นเส้ นทางเชื่อมโยงสูเ่ อเชียตะวันออกเฉียงต้ ทังเส้
้ นทาง R3A และเส้ นทางรถไฟสายแพนเอเชีย เป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญ
ของมณฑลยูนนาน ได้ ยาสูบคุณภาพดี รวมทังพื
้ ชผักต่างๆ
อาหารคา่ ที่โรงแรม
ที่พกั HONGTA HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่า
02.) วันที่สองของกำรเดินทำง

เจี้ยนสุ่ย–หยวนหยำง

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเจีย้ นสุ่ย (Jian shui) (120 กม./ 2 ชม.) ตังอยู
้ ่ทางตอนใต้ ของเมืองคุนหมิง ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองประวัติศาสตร์
ยาวนานถึงประมาณ 1,300 ปี ในปี ค.ศ.1994 เมืองเจี ้ยนสุย่ ได้ รับการอนุมตั ิ จากสภาบริ หารประเทศให้ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็ นอันดับที่ 3 ของจีน เป็ นศูนย์กลางการค้ า และรักษามรดกทางสถาปั ตยกรรมของเมืองไว้ ได้ เป็ น
อย่างดี นาชมศาลเจ้ าขงจือ้ เป็ นศาลเจ้ าต้ นแบบของสถาปั ตยกรรมเมืองเจีย้ นสุ่ย โดยใช้ คติของขงจื อ้ ในการดารงวิถีชีวิต
ความคิด และวัฒนธรรม
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านชม ซุ้มประตูเชาหยาง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1389 บริ เวณใจกลางเมืองเจี ้ยนสุย่ มีลกั ษณะคล้ ายจัตรุ ัสเทียนอันเหมินที่ปักกิ่ง
แต่เก่ากว่า 28 ปี นับเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองทหารโบราณ ในเขตแดนตะวันออกเฉียงใต้ ของจีน และแสดงถึงว่าเจี ้ยนสุย่ เป็ นเมือง
แห่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม นาชมหมู่ตึกตระกูล จู เป็ นหมูต่ กึ ขนาดใหญ่ มีมากกว่าร้ อยห้ อง ลวดลายของประตูหน้ าต่างมี
ความสวยงามทังภายนอก
้
และภายใน มีอาณาบริ เวณกว้ างขวางมาก มีลานสวนดอกไม้ มีสระน ้า มีศาลาบริ เวณสระน ้า ดูร่มรื่ น
สงบดี ซึ่งได้ รับการอนุรักษ์ รูปแบบของการก่อสร้ างเอาไว้ ให้ ชนรุ่ นหลังได้ ชื่นชม เพราะเป็ นสถาปั ตยกรรมยุคราชวงศ์ชิงที่ใช้ เวลา
ก่อสร้ างนานถึง 30 ปี
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั LIN AN HOTEL ( 4*) หรื อเทียบเท่า

-303.) วันที่สำมของกำรเดินทำง

เจี้ยนสุ่ย – หยวนหยำงนำขั้นบันได

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองหยวนหยาง (3 ชม.) เมืองแห่งนาขันบั
้ นไดทางตอนใต้ ของ มณฑลยูนนาน ที่ผา่ นมาท่านเคยได้ เห็นสิ่งมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติมาหลายแห่ง แต่ความมหัศจรรย์ของที่แห่งนี ้ เกิดจากน ้ามือของมนุษย์ที่ใช้ เวลาสร้ างมานานหลายร้ อยปี
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมทิวทัศน์สองฟากฝั่ งของถนน ซึง่ เป็ นแปลงนาที่ทาเป็ นขันบั
้ นได เป็ นภาพท้ องนาที่เป็ นขันๆ
้ ตามไหล่เขา
ที่สวยงามมาก และจอดรถตามจุดต่างๆ ให้ ทา่ นได้ บนั ทึกภาพสวยๆ
ใกล้ ค่าชม พระอาทิตย์ อัศดงที่หมู่บ้านเหลาหูจ่ ุย ซึง่ เป็ นจุดชมวิวบนหน้ าผาสูง ท่านสามารถมองเห็นนาขันบั
้ นไดในหุบเขากว้ าง
ใหญ่กว่า 300 ตารางกิโลเมตร เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับพื ้นผิวน ้า และท้ องนาทาให้ เกิดสีสั นอย่างงดงามคล้ ายเกล็ดมังกรอัน
แวววับ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ รับการจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ให้ เป็ นมรดกโลกเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั SHENG CUN YUN TI HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่า

04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง

เหยวนหยำง – คุนหมิง – ถำงเตี้ยน

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มิงคุนหมิง ( 280 กม./4 ชม.) ผ่านชม วิวนาขัน้ บันไดหยวนหยาง ซึง่ มีพื ้นที่กว้ างใหญ่กว่า 3,000 ไร่ สุดลูกหูลกู ตา
สวยสดงดงาม ด้ วยริ ว้ นาขันบั
้ นไดบนเทือกเขาสลับซับซ้ อนกันเป็ นแนวยาว ทัศนียภาพที่หยวนหยางนีไ้ ด้ รับการยกย่องจาก
ช่างภาพให้ เป็ นนาขันบั
้ นไดที่สวยที่สดุ ในโลก และวารสารของฝรั่งเศสจัดให้ เป็ น 1 ใน 7 ทัศนียภาพที่ที่ความสวยงามที่สดุ ในโลก
โดยมนุษย์สร้ างขึ ้น
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่ ตาบลถางเตีย้ น อาเภอลู่เฉียน เป็ นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครองของคุนหมิง ตังอยู
้ ่ทางภาคเหนือและเป็ นที่ตงของ
ั้
ภูเขาเจีย้ วจื่อ ( 2.5 ชม.)
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั FENG YI HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่า

-405.) วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

ภูเขำหิมะเจี้ยวจื่อ – คุนหมิง

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ ชิงภูเขาเจีย้ วจื่อ (Jiaozi Mountain) (61 กม./15 ชม.) นัง่ กระเช้ าชมทัศนียภาพอันสวยงามสูย่ อดเขาเจี ้ยวจื่อซึ่งมี
ความสูงถึง 4,223 เมตร นอกจากท่านชมทัศนียภาพอันงดงามแล้ ว ท่านจะได้ ชมดอกไม้ พนั ธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะดอกกุหลาบพันปี
บานสะพรั่งหลากสีเต็มภูเขาสวยสดงดงามจริ งๆ
อาหารกลางวันที่ร้าน
จากนันเดิ
้ นทางกลับเมืองคุนหมิง ( 2.5 ชม. )
นาท่านสูถ่ นนคนเดิน “จินปี ล้ ”ู่ ซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง ตอนกลางของถนนสายนี ้มีซ้ ุมประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่มรกต
สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิงอายุราว 400 ปี เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง ในย่านถนนสายนี ้เป็ นแหล่งเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมทังของ
้
จีนละต่างประเทศ ร้ านเครื่ องประดับอัญมณี ร้ านขายของที่ระลึก และร้ านขายอาหาร
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั CROWNE PLAZA KUNMING CITY CENTER HOTEL (5*) หรื อ เทียบเท่า

06.) วันที่หกของกำรเดินทำง

คุนหมิง – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางไป ชมตาหนั กทองจินเตีย้ น (Jindian) หรื อ วัดทอง (The Golden Temple) ตาหนักนี ้นายพลอู๋ซนั กุ้ยเป็ นผู้สร้ างขึ ้น
ในสมัยราชวงศ์ชิงเลียนแบบมาจากพระราชวังที่กรุ งปั กกิ่ง และสร้ างด้ วยทองแดงทังหลั
้ ง เพื่อให้ มเหสีชื่อ เฉินหยวนหยวน ได้ อยู่
อาศัยในยามชรา ชม ต้ นไม้ จ๊กั จี ้ เป็ นต้ นไม้ เพศผู้เพศเมีย ถ้ าเป็ นเพศผู้ ผู้หญิงจับต้ นไม้ จะสัน่ และถ้ าเป็ นเพศเมีย ผู้ชายจับต้ นไม้
จะสัน่ แปลกดีนะครับ !! ชมอาคารจัดแสดงอาวุธโบราณ อาทิ ดาบเจ็ดดาว ง้ าวโบราณ (รวมรถกอลฟ์ 1 ขา)
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสูส่ นามบินคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613 (2.10 ชม. / Snack)
16.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมูค่ ณะ

-5อัตรำค่ำบริกำร
ท่ านละ
40,800.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,200.- บาท
อัตรำนีร
้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร โดยการบินไทย
2. ที่พกั จัดตามรายการ (4-5 *) (ห้ องละ 2 ท่าน)
3. นาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
4. บริ การอาหารตามรายการ
5. ค่าวีซา่ และสัมภาระท่านละ 1ชิ ้น น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
6. น ้าดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
7. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
ผู้เอาประกันอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50 %
8 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และผู้นาทัวร์ จากชัยทัวร์
อัตรำนีไ้ ม่รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และมินิบาร์
หลักฐำนประกอบกำรยืน
่ ขอวีซำ่
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้ งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน มีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. รูปที่ใช้ ยื่นวีซา่ ต้ องเป็ นรูปสี ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พื ้นหลังสีขาว หน้ าตรง เห็นใบหน้ าอย่างชัดเจน เปิ ดหู เปิ ดหน้ าผาก เปิ ดคิ ้ว ไม่ยิ ้มเห็นฟั น
ไม่สวมเครื่ องประดับ ขนาด 2 นิ ้ว ( 33 มม. X 48 มม. ) และห้ ามใส่เสื ้อ สีขาว (จานวน 2 รูป )
3. ชื่อ เลขที่สถานที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ พร้ อมตาแหน่งการงาน (หรื อนามบัตร)
4. ชื่อ เลขที่สถานศึกษา และเบอร์ โทรศัพท์ (กรณีเป็ นนักเรียน หรื อนักศึกษา)
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน

ติดต่อ : เหมียว / ไปร์ท
Line ID: @chaitour
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