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เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน 
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำาให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  
จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีดอกไม้ 
ผลไม้เมืองหนาวมากมาย  มีที่เที่ยวอันโด่งดังอย่าง
อุทยานป่าหินสือหลิน ถ้ำาจิ่วเซียง  และด้วยความ
สะดวกในการเดินทาง คุนหมิงยังเป็นประตูสู่เมือง 
ท่องเที่ยวต่างๆในมณฑลยูนนาน  อย่าง ต้าหลี่ ลี่เจียง 
และแชงกรีลา เส้นทางในฝันของนักเดินทางทั้งหลาย 

เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน  และเป็นเมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลยูนนาน  มีชัยภูม ิ
โดดเด่นดีงามอย่างที่เมืองอื่นเทียบไม่ได้ ด้านหนึ่ง 
ติดเทือกเขาชางซาน ด้านหนึ่งติดทะเลสาบเอ๋อไห่  
มีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี ไปท่ีน่ีต้องแวะเมืองโบราณ 
ต้าหลี่ มรดกแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักร 
น่านเจ้า อดีตศูนย์กลางการปกครองของยูนนาน   
ซึ่งแม้จะผ่านไปกว่าหนึ่งพันปี เวลาไม่สามารถทำาอะไร
ได้เลย เมืองโบราณต้าหลี่ยังสมบูรณ์สวยงาม มีประตู
เมืองที่แข็งแกร่งและสง่างาม สองฟากถนนสายเก่าแก่
มีบ้านโบราณทำาเป็นร้านขายของ ให้นักท่องเที่ยว 
ได้ซื้อของฝาก สินค้าพื้นเมืองของชาวเผ่าไป๋ ซึ่งเป็น 
ชนเผ่าหลักของต้าหลี่ ไปด้วย  และที่พลาดไม่ได้ 
ก็คือ เยี่ยมชมวัดฉงเซิ่ง และสักการะเจดีย์สามองค์ 
สัญลักษณ์เมืองต้าหลี่

คุนหมิง (Kunming)

ต้าหลี่ (Dali)
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จุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางมากมาย   
ที่ตั้งใจไว้ว่าในชีวิตต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่ง   
“แชงกรีลา” เมืองในฝันที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือ 
นวนิยายขายดี Lost Horizon ของเจมส์ บริทิช ฮิลตัน  
ในปี 1933 ที่เล่าถึงหมู่บ้านที่สวยงาม สงบ ดุจสวรรค์
บนดิน มีภูเขาหิมะ มีธารน้ำาใส ผู้คนอยู่อย่างเอื้อเฟื้อ 
ไม่แก่งแย่งกัน ทั้งหมดนั้นมีอยู่ที่นี่! รัฐบาลจีนจึง
ประกาศให้เมืองจงเตี้ยน ชุมชนเก่าของชาวทิเบตใน
มณฑลยูนนานนั้น เปลี่ยนชื่อเป็น “แชงกรีล่า  เรียก 
“เซียงเก๋อหลี่ลา” แทนจงเตี้ยน มาจนถึงบัดนี้  สัมผัส
วิถิชีวิตชาวทิเบต ชม วัดซงจ้านหลิน วัดลามะที่
งดงามดุจวังโปตาลาน้อย หุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน
ที่มียอดภูเขาหิมะอันงดงาม ไปพบกับดินแดนในฝัน
ด้วยตัวคุณเองได้ที่แชงกรีลา

ลี่เจียงอยู่ในระดับความสูง 2,400 เมตรจากระดับ
น้ำาทะเล พิกัดความสูงท่ีทำาให้ท่ีน่ีมีอากาศเย็นตลอดปี   
มี ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่สวยงาม สงบ สูงเสียดฟ้า 
มีหิมะปกคลุมตลอดปี มี สระมังกรดำา สระน้ำาใส 
ดุจมรกต เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง และ 
จุดหมายที่มเีสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวมาอยู่เสมอ ก็คือ 
เมืองโบราณลี่เจียง ย่านเมืองเก่าท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้  
ในปี ค.ศ. 1997 มีเอกลักษณ์ของชนเผ่าน่าซี อย่าง
เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี  มีภาษา
ภาพสัญลักษณ์ (ตงปา) เป็นของตัวเอง บ้านเรือน
สถาปัตยกรรมแบบจนี ริมลำาธารและคูคลองท่ีรักษา 
ไว้อย่างดี  เวลาท่ีอยู่ท่ีน่ีจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีตไป 
เมื่อครั้งที่นี่เป็นชุมทางการค้าชาและม้าเมื่อ 800  
กว่าปีก่อนนั่นเลยทีเดียว

ลี่เจียง (Lijiang)

แชงกรีลา (Shangri-La)
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โปรแกรมการเดินทาง

DAY 1    
07.50 ออกเดินทางจากดอนเมืองสู่คุนหมิง  
11.40 เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง  
(Kunming Changsui International Airport ) 
12.20  ซื้อตั๋วไปสถานีรถบัสตะวันตก
12.30  ขึ้นรถไปสถานีรถบัสตะวันตก
13.20 ถึงสถานีรถบัสตะวันตก 
13.30 ซื้อตั๋วรถบัสไปต้าหลี่ 
14.00 ออกเดินทางไปต้าหลี่
19.00 ต่อรถแท็กซี่ไปเมืองโบราณต้าหลี่
19.20 เข้าที่พัก 
21.00 เดินเล่นชมเมืองโบราณต้าหลี่

เที่ยวคุนหมิง

¥ 75

¥ 60 ¥ 180

¥ -
¥ 315

DAY 2    
07.00 เดินเล่นบนกำาแพงเมืองโบราณต้าหลี่ 
08.00 ขึ้นรถเมล์ ไปวัดฉงเซิ่ง
10.30 เดินเล่น ช้อปปิ้งในเมืองโบราณต้าหลี่
11.30 กลับมาที่พัก และเตรียมขึ้นรถบัสไปลี่เจียง
12.00 เดินทางไปลี่เจียง
15.00 ถึงสถานีขนส่งลี่เจียง
15.30 ถึงเมืองโบราณลี่เจียง
16.30 ไปชมทะเลสาบมังกรดำา
18.30 ชมวิวทะเลหลังคา ที่ว่านกู่โหลว 
19.00 เดินเล่นชมแสงสีในเมืองโบราณลี่เจียง 
22.00 กลับที่พัก 

เที่ยวต้าหลี่ 

¥ 95

¥ 60 ¥ 81

¥ 236
¥ 472
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รวมค่าใช้จ่าย 5 วัน ¥ 366¥ 312 ¥ 937 ¥ 1,119

บวกตั๋วราคาประหยัดจากแอร์เอเชียอีกนิด เท่านี้ก็บินไปสนุกที่ฉางซาได้แล้ว

¥ 2,734
14,490 THB

DAY 4    

DAY 5    

DAY 6    07.00 Check Out ออกจากโรงแรม 
07.20 เดินทางไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน 
07.40 ถึงสถานีกระเช้าหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน
07.50 ขึ้นกระเช้าขั้นที่ 1 และ 2
09.00 ถึงยอดเขาหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน
09.30 นั่งกระเช้ากลับลงมา
10.30 ไปวัดซงจ้านหลิน
11.00 ถึงวัดซงจ้านหลิน
12.20 ออกจากวัดซงจ้านหลิน 
12.30 ถึงสถานีขนส่งแชงกรีลา
13.00 ขึ้นรถบัสไปลี่เจียง

05.03 ถึงสถานีรถไฟคุนหมิง
05.15 Check in โรงแรม
07.30 ไปสถานีรถบัสตะวันออก
08.00 ถึงสถานีรถบัสตะวันออก
09.30 ถึงอุทยานป่าหินสือหลิน 
11.30 ออกจากอุทยานป่าหินสือหลิน 
13.00 ไปเขาซีซาน 
13.40 ถึงเขาซีซาน เดินขึ้นเพื่อลอดประตูมังกร
16.00 ออกจากเขาซีซาน
16.30 เดินเล่นช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง ประตูไก่มรกต
18.00 อาหารค่ำาแถวประตูม้าทอง ประตูไก่มรกต
20.00 กลับที่พัก

ลี่เจียง - คุนหมิง

คุนหมิง - ป่าหิน

คุนหมิง - ดอนเมือง

¥ 100

¥ 70 ¥ 73

¥ 400
¥ 643

¥ -

¥ 52 ¥ 438

¥ 385
¥ 875

¥ 96

¥ 70 ¥ 140

¥ 98
¥ 404

¥ -

¥ - ¥ 25

¥ -
¥ 25

17.00 ถึงสถานีขนส่งระยะยาวลี่เจียง 
17.30 ถึงสถานีรถไฟลี่เจียง 
20.00 ขึ้นรถไฟตู้นอนจากลี่เจียงไปคุนหมิง 

08.00 อาหารเช้าที่พัก
09.30 ถึงสนามบิน
12.30 ออกเดินทางจากสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย  
กลับสู่กรุงเทพ
14.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

06.30 กินอาหารเช้าง่ายๆ
07.00 รอรถมารับไปภูเขาหิมะมังกรหยก
08.00 ออกเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก
09.00 ถึงภูเขาหิมะมังกรหยก
09.30 นั่งกระเช้าขึ้นภูเขามังกรหยก
09.45 ถึงสถานีกระเช้าที่จุดความสูง 4,056 เมตร
10.30 ชมทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำาเงิน
12.00 ลงจากภูเขาหิมะมังกรหยก
13.00 ถึงเมืองโบราณลี่เจียง
13.40 นั่งแท็กซี่ไปสถานีขนส่งระยะยาวลี่เจียง
14.10 ถึงสถานีขนส่งระยะยาวลี่เจียง 
14.30 ออกเดินทางโดยรถบัสไปแชงกรีลา (จงเตี้ยน)
19.00 ถึงสถานีขนส่งแชงกรีลา (จงเตี้ยน)
19.20 ถึงเมืองโบราณจงเตี้ยน เช็คอินเข้าที่พัก
19.30 เดินเล่นในเมืองโบราณจงเตี้ยน 
20.00 อาหารเย็นที่เมืองจงเตี้ยน “สุกี้เนื้อจามรี”
21.30 กลับเข้าที่พัก 

DAY 3    ลี่เจียง - แชงกรีลา
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DAY 1 : Hello Kunming ดอนเมือง             คุนหมิง

2 ชั่วโมง 

7.50

11.40

12.20

12.30

13.20

13.30

ออกเดินทางจากดอนเมือง

ถึงคุนหมิง

ซื้อตั๋วไปสถานีรถบัสตะวันตก  

ขึ้นรถไปสถานีรถบัสตะวันตก  

ถึงสถานีรถบัสตะวันตก

ซื้อตั๋วรถบัสไปต้าหลี่

รับกระเป๋าเสร็จ เดินออกมาที ่
ทางออก ลงลิฟต์ ไปชั้น B  
(ชั้นเดียวกับรถไฟใต้ดิน)  
จะมีร้านอาหารมากมายให้เลือก
มีเมนูภาษาอังกฤษ + รูปภาพ เลือกซื้อ
ได้ง่าย เช่นเกี๊ยวน้ำา ข้าวหมูกรอบ

สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย  Kunming 
Changshui International Airport

 ไปชั้น G ออกประตู 3 จะเจอตู้เคาน์เตอร์  
Airport  Express Bus ค่าตั๋วคนละ 25 หยวน

 รถบัสจะไม่จอดหน้าสถานี ให้เดินย้อนลงไป
ทางซ้าย (จากจุดจอดรถ) ประมาณ 100 เมตร 
สถานีรถอยู่ฝั่งตรงข้าม

พนักงานพูดอังกฤษได้และ
มีพนักงานพูดไทยได้ประจำา
อยู่ด้วย (พนักงานจะ 
ห้อยสายสะพายสีแดง) 

แนะนำาให้นั่ง  Airport  Express Bus 
เพราะรถบัส 919 (ราคา 13 หยวน) 
ราคาถูกกว่าแต่จอดทุกป้าย 

ค่าตั๋วคนละ 138  หยวน  
รถออกทุก 15 นาที

50 นาที

¥ 25

¥ 29

สนามบิน สถานีรถบัสตะวันตก
 西部汽车客运站

รถออกทุก 30 นาที

+

ต้องใช้พาสปอร์ต
เวลาซื้อตั๋ว

★✩✩

Lunch
here!!!
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14.00

19.00

19.20

21.00

ขึ้นรถบัสไปต้าหลี่

ถึงสถานีขนส่งเมืองใหม่ต้าหลี่ (เซ่ียกวาน)

เข้าที่พัก

เดินเล่นชมเมืองโบราณต้าหลี่

5 ชั่วโมง 30 นาที

¥ 138

สถานีรถบัส 
ตะวันตก

สถานีขนส่ง 
เมืองใหม่ต้าหลี่ (เซี่ยกวาน)

สถานีขนส่ง 
เมืองใหม่ต้าหลี่

 下关

รถออกทุก 
15 นาที

เทียบตั๋วรถกับตัวอักษรหน้ารถให้
ตรงกันก่อนขึ้นรถ
หากไม่แน่ใจให้ถามเจ้าหน้าที่รถ 

★✩✩

★★✩

เรียกรถแท็กซี่ไปเมืองโบราณต้าหลี ่(ต้าหลี่กู่เฉิง)

เข้าที่พักใกล้เขตเมืองโบราณต้าหลี่ 

¥ 50

เมืองโบราณต้าหลี่
  大理古城 

20 นาที

Dali Foreigner Street   

ถนนสายกลางคืนอันคลาคล่ำาด้วยนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ (อารมณ์ถนนข้าวสาร) เป็นถนนชื่อดัง
ของเมืองโบราณต้าหลี่ มีร้านอาหารมากมาย 
ให้เลือก นั่งชิลล์ ได้จนถึงดึก

China Old Story Inns 
Dali Ancient Town
300 เมตรจากประตูทิศใต้ 
เมืองโบราณต้าหลี่  พนักงาน
บริการดี พูดอังกฤษได้
老故事客栈大理古
城店 
大理古城南门往南三
百米, 大理, 大理, 中国 
671003 
Tel: +86 15368725511  
www.hotonginns.com  
THB 1,015–2,340 / room 
/ 2 pax

SLEEP

Dali Yunxi Boutique Inn 
สะอาด สวยงามสะดวกสบาย 
ใกล้เมืองโบราณ  พนักงานนิสัย
ดี น่ารัก เต็มใจช่วยเหลือ 
大理云兮精品客栈 
600039大理大理古城东玉
街44号（洱海门旁，
近人民路)
THB 1,650-2,070 / room 
/ 2 pax

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม
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แผนที่ DALI OLD TOWN

Bus no.19  
วิ่งผ่านวัดฉงเซิ่ง /  
เจดีย์สามองค์

กำาแพงเมือง

ถนน

Bus no.8  
วิ่งไปสถานีขนส่ง
เมืองใหม่ต้าหลี่  
(เซี่ยกวาน)

Must Do
 เดินช้อปปิ้งเที่ยวเล่นบนถนน Fuxing Lu ถนนเส้นหลักของเมือง

โบราณต้าหลี่ ระยะทางยาวตั้งแต่ประตูทิศเหนือจรดประตูทิศใต้  
มีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านชาและกาแฟอยู่สองฝ่ังทาง
 ขึ้นชมวิวที่ หอ Wuhua Building จุดชมวิวใจกลางเมืองโบราณ 

ต้าหลี่ จะเห็นวิวได้รอบ 360 องศา
 เดินชมแสงสียามค่ำาคืน มีร้านอาหารและผับบาร์ ตลอดทางบน 

ถนน Foreigner St. และเดินต่อมาได้ถึงถนน Renmin Lu ซึ่งจัด
ให้เป็น second Foreigner St. มีร้านอาหารเปิดยามค่ำาคืนเช่นกัน 
 Morning Market จะมีชาวไป๋มาขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ตั้งแต่

เช้าจนถึงบ่าย

➣

N

North 
Gate  

West 
Gate  

East
Gate  

South
Gate  

WuHua
Building 

ทางไปวัดฉงเซิ่ง+เจดีย์สามองค์  
ระยะทาง 200 เมตร

Dali Foreigner St.

Yi Ta Lu

Fu Xing Lu
Fu Xing Lu

Morning Market
Yunnan-Tibet H

ighw
ay

อ่า
งเ

ก็บ
น้ำา

เห
นือ

อ่า
งเ

ก็บ
น้ำา

ใต
้

Ren Min Lu

Hu Guo Lu

Ren Min Lu

New Dali
(Xiaguan)

Yu Er Lu

Bus Stop No.8
To/From XiaGuan

19
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DAY 2 : ต้าหลี่ - ลี่เจียง

07.00 08.15

08.00

เดินเล่น + ถ่ายรูป บนกำาแพงเมืองโบราณ    เข้าชมวัดฉงเซิ่ง

ขึ้นรถเมล์ ไปวัดฉงเซิ่ง

วัดฉงเซิ่ง 
崇圣寺
ฉงเซิ่งซื่อ

กำ�แพงเมืองสูง 5 เมตรอ�ยุกว่�พันปี มีประตู
เมืองทั้ง 4 ทิศนี้เป็นจุดชมเมืองต้�หลี่จ�กมุมสูง 
ตอนเช้�ๆ จะอ�ก�ศดีม�ก 

ให้ซื้อตั๋วรถบัส ต้าหลี่ – ลี่เจียง ที่โรงแรมได้เลย 
จะมีรถมารับไปขึ้นรถบัส  

ป้ายรถเมล์อยู่ใกล้ประตูทิศใต้ 南门 
ขึ้นทางฝั่งตรงข้ามกำาแพงเมือง

จากประตูเข้าวัด ถ้าเลี้ยวซ้ายจะพบจุดถ่ายรูปเจดีย์
สะท้อนเงาในน้ำา ถ้าเลี้ยวขวาจะพบจุดซื้อตั๋วรถกอล์ฟ

5 นาที

¥ 2

¥ 121

วัดฉงเซิ่ง
 崇圣寺

เมืองโบราณต้าหลี่

รถเมล์สาย 19   

★★★

วัดฉงเซิ่ง วัดสำ�คัญของเมืองต้�หลี่ เป็น 
วัดพุทธศ�สน�นิก�ยมห�ย�นที่มีพื้นที่กว้�ง
ใหญ่ที่สุดในภูมภิ�คตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
จีน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม เมื่อ
ม�เที่ยวเมืองต้�หลี่แล้ว ต้องแวะม�ที่วัดฉงเซิ่ง 
เพื่อสักก�ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภ�ยในวัดและเจดีย์
ส�มองค์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองต้�หลี่

Must  
See!

วัดมีพื้นที่กว้างใหญ่ และตั้งอยู่บนเนินเขา 
เพื่อความสะดวกและสามารถเที่ยว 
ชมวัดได้อย่างทั่วถึง แนะนำาให้นั่งรถ
กอล์ฟดีกว่า จะไปส่งที่ประตูวัดด้านบน 
และรับกลับลงมา 

¥ 35

“เจดีย์ส�มองค์” 
สัญลักษณ์เมืองต้�หลี่ 
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10.00

12.00

15.00

10.30

11.30

5 นาที

3 ชั่วโมง

¥ 2

¥ 67

วัดฉงเซิ่ง

จุดขึ้นรถโรงแรม

大理古城

 丽江

เมืองโบราณต้าหลี่

ลี่เจียง

รถเมล์สาย 19   

นักท่องเที่ยวอิสระที่ไม่ได้มากับกรุ๊ปทัวร์  
และไม่ได้เข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเมือง
โบราณต้าหลี่ เช่น บ้านนายพลตู เหวินซิ่ว  หอพิพิธ
ภัณธ์ เจียง จงหาน ไม่ต้องจ่ายค่าเข้า 30 หยวน 

เมืองโบราณลี่เจียงมีตรอกซอกซอยค่อนข้าง
เยอะ โรงแรมมักจะอยู่ในซอยเล็กๆ อาจจะหาเจอ
ยากสักหน่อย แนะนำาให้พริ้นท์ที่อยู่โรงแรมเป็น
ภาษาจีนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้แท็กซี่ช่วย
โทร.ถามทางได้ 

Lunch
here!!!

(รถบัสไม่มีตั๋วให้  
ใช้เช็คชื่อกับทางโรงแรม)

★★✩

¥ 20

เมืองโบราณลี่เจียง
  丽江古城 

สถานีขนส่ง

20 นาที

เมืองโบราณต้าหลี่ 
大理古城
ต้าหลี่กู่เฉิง

เต้าหู้ผัดพริก  
豆腐炒辣椒 โต้วฝู่เฉ่าล่าเจียว

กลับเข้าเมืองโบราณต้าหลี่

ขึ้นรถบัสไปลี่เจียง

ถึงสถานีขนส่งลี่เจียง

ช้อปปิ้งในเมืองโบราณต้าหลี่ 

เตรียมตัวขึ้นรถบัสไปลี่เจียง

 ควรมารอที่โรงแรมก่อนรถออก 30 นาที  
เพราะจะมีรถมินิแวนมารับไปส่งที่จุดขึ้นรถ  
ไม่ต้องย้อนไปขึ้นรถที่สถานีขนส่ง

เรียกแท็กซี่มิเตอร์ ไปเมืองโบราณลี่เจียง

ถนนเหวินเซียน  Wenxian Road ถนนนอกกำาแพง
เมือง ที่ยาวตรงสู่ประตูทิศใต้ จะมีร้านอาหารตามสั่ง
อยู่สองข้างทาง

9



15.30 16.30

Lijiang Waterfront inn
 เกสต์เฮ้าส์เล็กๆอยู่ในเมือง
โบราณลี่เจียง ติดริมลำาธาร 
เดินจากประตูทางเข้าไม่เกิน   
15 นาที พนักงานและเจ้าของ
ใจดีมาก ดูแลเหมือนเป็นเพ่ือนกัน 
丽江水岸别院  崇仁巷
101号 邮政编码:
Tel: +86 888 518 7692 
THB 1,250-2,600 / room 
/ 2 pax

Yiliu Hostel 
เกสต์เฮ้าส์บรรยากาศกันเอง 
ราคาไม่แพง ทำาเลดี  
激沙沙一流居客栈 古城
区七一街兴文巷74号, 丽
江, 丽江, 中国
Tel: +86 151 0887 9999 
THB 1,460-1,560 / room 
/ 2 pax

SLEEP

ก่อนเข้าเมืองโบราณลี่เจียง ต้องจ่ายค่าเข้าเป็นค่า
บำารุงเมือง คนละ 80  หยวน  

สระมังกรดำา
黑龙潭
เฮยหลงถาน 

¥ 80

เก็บใบเสร็จสีเหลืองนี้ไว้ให้ดี  ต้องใช้เป็น 
บัตรเข้าสระมังกรดำา และภูเขาหิมะมังกรหยก

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม

¥ 10

เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำา
   黑龙潭

 5 นาที

สระน้ำามังกรดำา อยู่ในสวนอวี้เฉวียน (Yuquan) 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ไกลจากเมืองโบราณ
ลี่เจียง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองลี่เจียง  
สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู)  
สระน้ำามังกรดำามีจุดเด่นที่ความใสของน้ำาที่ใส
ราวกับมรกต และในวันที่อากาศดีจะเห็นภูเขาหิมะ 
มังกรหยกท่ีเป็นฉากหลังน้ันสะท้อนลงในสระมังกร
ดำา เป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงาม ที่นี่มีตำานานเล่า
ขานกันว่ามีคนพบเห็นมังกรดำาปรากฏกายผุดขึ้น
มาเล่นน้ำาจากสระแห่งนี้

ถึงโรงแรมในเขตเมืองโบราณลี่เจียง   ไปสระมังกรดำา “เฮยหลงถาน” 

(Heilongtan, Black Dragon Pool) 
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18.30 19.00

ทะเลหลังคา
万古楼
ว่านกู่โหลว

Dinner
here!!!

หลังอ�ห�ร แวะซื้อทัวร์ภูเข�หิมะมังกรหยกจ�ก
บริษัททัวร์ในเมืองโบร�ณ มีม�กม�ยให้เลือก

มีทางเลือกที่จะชมวิวให้ชัดอย่างที่ไม่มีอะไรบัง ได้ ดังนี้
 ถ้าในช่วงเวลา 8.00-18.00 น.  ซื้อบัตรเข้าชม 
Wan Gu Mansion คนละ 15 หยวน ที่นี่ มีสวนสน
สวยงาม และมีหอคอย 5  ชั้นซึ่งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของ
เมืองโบราณลี่เจียง เห็นวิวมุมกว้าง 360 องศา 
 นั่งจิบกาแฟจากร้านกาแฟวิวดีแถวนั้น (เช็คราคา
กาแฟก่อนว่าเราโอเคมั้ย)
 ขาขึ้นว่านกู่โหลว มีโรงแรมที่อยู่ซอยเล็กๆด้านขวา 
ให้ขึ้นถ่ายรูปที่โรงแรมได้ จ่าย 5  หยวน

ศูนย์อาหาร (foodcourt)  
ตามมุมต่างๆในเมืองโบราณ
ลี่เจียง ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจาก 
Square Street  จะมีร้าน
อาหารขายอาหารพื้นเมือง
ของชาวน่าซี ซึ่งเป็นชนเผ่า
หลักของเมืองลี่เจียง 
แนะนำาเมนูของชาวน่าซี
น่าซีปาปา (Naxi Baba)   
แป้งทอดแผ่นบางใส่ไส้ของ 
ชาวน่าซี จะมีทั้งไส้หวาน  
คือ ไส้มัน ไส้ถั่วและคาว คือ  
ไส้หมู ไส้แฮม

ทัวร์ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่รวมโชว์ Impression 
Lijiang ประมาณ 400-480 หยวน
ถ้ารวมโชว์ จะราคา 648-728 หยวน 

จีโต้ว เหลียงเฝิ่น (Jidou Liangfen) 鸡豆凉粉  
เส้นหรือแผ่นใสๆ ทำามาจากถั่วชิคพีมาปรุงรส เป็นได้ทั้งยำา ทั้งผัด

 ชมวิวทะเลหลังคา ที่ว่านกู่โหลว เดินเล่นชมแสงสีในเมืองโบราณลี่เจียง 

ณ จุดนี้จะเห็นวิวเมืองโบร�ณลี่เจียงในมุมสูง  
จะเห็นหลังค�บ้�นโบร�ณติดกันเป็นแพกว้�ง
ดั่งทะเล จึงเรียกว่�ทะเลหลังค�

Must 
Buy!

ยาน้ำาหงจิ่งเทียน ยาสมุนไพรทิเบตช่วยลดอาการ
แพ้ความสูง (กล่องละ 80 หยวน) ซ้ือได้ในร้านขายยา
ในเมืองโบราณลี่เจียง

ช่วงเย็นเมืองโบราณลี่เจียงจะคลาคล่ำาไปด้วย 
นักท่องเที่ยวมากมาย ทั้งคนจีนและคนต่างถิ่น  
มีร้านอาหาร ผับ บาร์ให้เลือกสนุก
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DAY 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก - ลี่เจียง - 
แชงกรีล่า

06.30

07.00

08.00

09.00

อาหารเช้าแบบง่ายๆแต่อิ่มท้อง

 รอรถมารับไปภูเขาหิมะมังกรหยก

 ออกเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก

 ถึงภูเขาหิมะมังกรหยก

ในช่วงเช้าบรรยากาศในเมืองเก่าค่อนข้างเงียบ  
มีแต่ร้านอาหารแบบง่ายๆเช่นซาลาเปา 
ปาท่องโก๋ ใกล้ทางออกเมืองโบราณ เปิดขาย
เท่านั้น

แนะนำาให้ Check out จากโรงแรมแล้วฝาก
กระเป๋าไว้ก่อน เพราะกลับมาเกินเที่ยงแน่นอน

รถมินิแวนของทัวร์รับไปภูเขาหิมะมังกรหยก

ค่าทัวร์ 400-480 หยวน (แล้วแต่ต่อรอง)

1 ชั่วโมง

ลี่เจียง
 玉龙雪山

ภูเขาหิมะมังกรหยก

พาสปอร์ต 

ตั๋วบำารุงเมือง   
(จากเมื่อวาน)  
เจ้าหน้าที่จะตรวจก่อนผ่าน 
เข้าไป ถ้าไม่มีต้องซื้อใหม่  
80 หยวน ที่ภูเขาหิมะมังกรหยก

สิ่งที่ต้องติดตัวไปด้วย

15 นาที

ฝั่งตรงข้าม 
The Impression 
Lijiang

ขึ้นรถบัส เพื่อไปสถานีกระเช้าไฟฟ้า

สถานีกระเช้าไฟฟ้า
缆车站

ซาลาเปา   包子 เปาจ่ือ 
ไข่ต้มใบชา   茶叶蛋  ฉาเย่ียต้ัน 

ค่าทัวร์ (ไม่มีโชว์) จะรวม
 ค่าเข้าอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก 
 ค่าเช่าเสื้อหนาว
 ค่าชึ้นกระเช้าใหญ่ ถึงจุด 4,506 เมตร
 ออกซิเจน  2  กระป๋อง
 ของว่าง 1 ชุด 
 รถบัสภายในอุทยาน 

(ไม่รวมรถกอล์ฟรับ-ส่งข้างทะเลสาบ) 

ถ้ารวมโชว์ Impression Lijiang 
ราคา 648-728 หยวน (แล้วแต่ต่อรอง)

 

B

Breakfast
here!!!
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09.30 10.10

10.30

09.45

 นั่งกระเช้าขึ้นภูเขามังกรหยก  กลับลงมาต่อรถบัสที่จุดเดิม

ชมทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำาเงิน และไป๋สุ่ยเหอ 

 ถึงสถานีกระเช้าที่จุดความสูง 4,056 เมตร

กระเช้าใหญ่จะไต่ระดับขึ้นไปที่ 4,056 เมตร

15 นาที

สถานีกระเช้า ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำาเงิน
蓝月谷

ลงจากระดับความสูง 4,056 เมตร  
เพื่อต่อรถบัสในอุทยาน

ทะเลสาบ 
พระจันทร์สีน้ำาเงิน
蓝月谷
หลานเยว่กู่

ไป๋สุ่ยเหอ 
白水河 
ไป๋สุ่ยเหอ

ไป๋สุยเหอ น้ำาตกขั้นบันไดที่ทำาจำาลองมาจากไป๋สุ่ยไถ  
ที่แชงกรีล่า งดงามไม่แพ้ต้นกำาเนิดที่เป็นน้ำาตกหินปูน 
มีตะกอนไหลทับถมกันมาจนก่อขึ้นมาเป็นขั้นบันได  
น้ำาสีเขียวใสมองเห็นเป็น 
สระมรกตเลยทีเดียว

สถานีกระเช้าไฟฟ้า สถานีกระเช้าไฟฟ้า 
ที่จุดความสูง 4,056 เมตร

15 นาที

ระหว่างที่รอคิวขึ้นกระเช้า
ให้กินชอกโกแลตหรือ
ลูกอมของหวานๆไว้ก่อน

ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำาเงิน Blue Moon Valley
ชื่อเดียวกับที่แชงกรีลา มีความงดงามเช่นเดียวกัน  
คือในวันพระจันทร์เต็มดวงจะสะท้อนเงาจันทร์สวยงาม 
ในทะเลสาบสีน้ำาเงินแห่งนี้ มีภูเขาหิมะมังกรหยก 
เป็นฉากหลัง น้ำาจากทะเลสาบนี้ก็คือหิมะที่ไหลละลาย 
ลงมานั่นเอง 

ภูเข�หิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow 

เมื่อรู้สึกเวียนศรีษะ  ให้สูดออกซิเจนบ่อยๆ 
เพื่อลดอาการไม่สบายตัว 

ภูเขาหิมะมังกรหยก
玉龙雪山
อวี้หลงเสวี่ยซาน
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11.45

12.00

13.00

13.40

14.10

14.30

19.00

19.10

ออกจากทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำาเงิน

ลงจากภูเขาหิมะมังกรหยก

ถึงเมืองโบราณลี่เจียง

ไปสถานีขนส่งระยะยาวลี่เจียง

ถึงสถานีขนส่งระยะยาวลี่เจียง

ออกเดินทางไปแชงกรีล่า (จงเตี้ยน)

ถึงสถานีขนส่งแชงกรีลา (จงเตี้ยน)

ไปเมืองโบราณจงเตี้ยน

นั่งแท็กซี่ไปเมืองโบราณจงเตี้ยน

15 นาที

สถานีกระเช้า ที่จอดรถเดิม

นั่งรถมินิบัสกลับมาที่จอดรถเดิม

1 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

เมืองโบราณลี่เจียง

ลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก

สถานีขนส่งแชงกรีล่า

รถมินิแวนของทัวร์

Lunch
here!!!

ซื้อตั๋วที่ช่องขายตั๋ว สแกนกระเป๋าก่อนเข้าไป

ลี่เจียง – แชงกรีล่า 香格里拉县 
ค่าตั๋ว 63 หยวน

★★✩

¥ 63

 แนะนำาให้ซื้อตั๋วรถขากลับลี่เจียงของวันพรุ่งนี้
ไว้เลย

แท็กซี่มิเตอร์  
นั่งแท็กซี่ไปสถานีขนส่ง 
ระยะยาวลี่เจียง

ศูนย์อาหารในเมืองโบราณลี่เจียง 
ลองชิม ข้าวผัดน่าซี (น่าซีเฉ่าฟ่าน)  
หรือ ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน (ก้ัวเฉียวหม่ีเส้ียน)

รับกระเป๋าที่ฝากไว้

มีหมายเลขที่นั่งกำาหนดในตั๋ว  
นั่งตามหมายเลขนั้น

หมายเหตุ : ลี่เจียงมีสถานีขนส่ง 2 สถานี สำาหรับ
ไปแชงกรีลา สถานี Lijiang Passenger Station 
(เวลารถออกไปแชงกรีลา 8.20 / 9.30 /10.30 ) 
และ สถานีขนส่งระยะยาว (เวลารถออกไปแชงกรีล่า 
ทุก 30-40 นาที มีเที่ยวรถมากกว่า)
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¥ 20
¥ 9

สถานีขนส่ง 
ระยะยาวลี่เจียง เมืองโบราณจงเตี้ยน

丽江长途汽车站  中甸古城

 丽江古城 

 香格里拉县 

20 นาที
10 นาที

เมืองโบราณลี่เจียง
สถานีขนส่ง 
แชงกรีลา



19.20

19.30
20.45

21.30

เข้าที่พัก

เดินเล่นชมเมือง
ติดต่อรถเช่า

กลับเข้าที่พัก

Shangri-la 
Timberline Lodge
โลเคชั่นดี ตกแต่งสไตล์ทิเบต 
เจ้าของน่ารัก บริการดี  ราคา
มิตรภาพ 
天边云客栈 舒适型 香
格里拉香格里拉县建塘镇
古城区金龙街东廊路28号
THB 1,545-2,000 / 2-3  
pax /Room 

Blossom Hill Inn - 
Shangri-la
โรงแรมหรูระดับสี่ดาว ตกแต่ง
สวยสไตล์ทิเบตผสมโมเดิรน์   
โลเกชันดี อยู่ข้างหลังวัดต้าฝอ 
เดิน 10 นาทีก็ถึงแล้ว 
香格里拉圣地花间堂 
豪华型
香格里拉独克宗古城仓房
区独硕15号
THB  3,500–7,000 / 2-3 
pax / room

SLEEP

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม

ออกมาเดินเล่นในเมืองโบราณจงเตี้ยน 
ชมกงล้อมนต์ที่ใหญ่ที่สุด วัดต้าฝอ

วัดต้าฝอ
大佛寺
ต้าฝอซื่อ

Dinner
here!!!

“สุกี้เนื้อจามรี” อาหารขึ้นชื่อของเมืองจงเตี้ยน 
เพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ด้วย 

แนะนำาร้าน  Si XiangYuan (ซือ เซียง หยวน) 
รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง บริการเป็นกันเอง 
จุดสังเกต  อยู่ตรงหัวมุมถนนในเมืองโบราณจงเตี้ยน  
มีโพสต์อิทจากลูกค้าต่างๆ เขียนชมไว้เต็มร้าน  ถ้าหันหน้า
เข้าหาร้านแล้ว ด้านขวามือคือทางที่ตรงไปยังวัดต้าฝอ
นั่นเอง

นัดรถเช่าเพื่อเดินทางไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน
วันพรุ่งนี้ 

 รถเมล์ตามจุดท่องเที่ยว มีน้อย ต้องรอนานมาก  
เพ่ือประหยัดเวลาและเพ่ิมความสะดวกแนะนำาเช่าเหมารถดีกว่า  

 รถบ้านให้เช่ามักจะจอดตรงลานเต้นรำาที่หน้า 
วัดต้าฝอ หรือติดต่อกับโรงแรมที่พักก็ได้  

 จากเมืองโบราณจงเตี้ยน ไปวัดซงจ้านหลิน สามารถ 
ใช้บริการแท็กซี่รถบ้าน 30 หยวน (รอรับกลับด้วย) 

 จากเมืองโบราณจงเตี้ยน ไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน – 
นาปาไห่ – วัดซงจ้านหลิน แนะนำาให้เช่าเหมารถท้ังวัน  
ราคาประมาณวันละ 100 – 150 หยวน 
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DAY 4 : แชงกรีล่า - ลี่เจียง - คุนหมิง

07.00

07.20

07.40

07.50

Check out ออกจากโรงแรม  

ออกเดินทางไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน

ถึงสถานีหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน

ขึ้นกระเช้าขั้นที่ 1 และ 2

นำากระเป๋าติดตัวมาขึ้นรถเช่าด้วยเลย

ช่วงเช้าจะมีร้านอาหารเปิดขาย  เช่น ลิ่เจียงปาปา 
แป้งทอดแผ่นหนาอิ่มท้องกับไข่ต้ม

ออกเดินทางไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน   
(Blue Moon Valley)

กระเช้�มี 2 ขั้น เพื่อจะขึ้นถึงยอดเข�
พระจันทร์สีน้ำ�เงิน 

สถานีหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน

20
 น

าท
ี

20
 น

าท
ี

กระเช้าขั้นที่   1

ต่อกระเช้าขั้นที่ 2

ยอดเขา 
พระจันทร์สีน้ำาเงิน 

¥ 270

B

Breakfast
here!!!

หุบเขาพระจันทร์
สีน้ำาเงิน

石卡雪山

20 นาที

เมืองโบราณจงเตี้ยน

รถเช่า  ไปหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน 20 นาที  

ราคาเหมา  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน – 
วัดซงจ้านหลิน – สถานีขนส่ง  100 หยวน

นั่งรถเช่า  
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09.00

09.30

 ถึงยอดเขาหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน

นั่งกระเช้ากลับ

หุบเขาพระจันทร์
สีน้ำาเงิน
 石卡雪山
สือข่าเสวี่ยซาน

วัดซงจ้านหลิน
松赞林寺
ซงจ้านหลินซื่อ

หุบเข�พระจันทร์สีน้ำ�เงิน Shika Snow 
Mountain สวรรค์บนดินที่งดง�มจนมิอ�จ
พล�ดถ้�ม�แชงกรีล� 

ได้รับสมญ�น�มว่� วัดโปต�ล�น้อย  
ศูนย์รวมจิตใจของช�วทิเบตในเขตจงเตี้ยน 

¥ 115

สถานีหุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน

20
 น

าท
ี

20
 น

าท
ี

กระเช้าขั้นที่   1

ต่อกระเช้าขั้นที่ 2

ยอดเขา 
พระจันทร์สีน้ำาเงิน 

10.30

11.00

ไปวัดซงจ้านหลิน 

ถึงวัดซงจ้านหลิน 

30 นาที

5 นาที

หุบเขา 
พระจันทร์สีน้ำาเงิน

จุดขายบัตร

จุดขายบัตร วัดซงจ้านหลิน
松赞林寺

รวมค่าเข้าวัดซงจ้านหลิน และค่ารถบัสรับส่งขึ้นวัด

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำาเงิน  จุดท่องเที่ยวอันโด่งดังของ
แชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ำา
ทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะ
คล้ายมังกรพาดผ่าน มียอดเขาหิมะสือข่า Shika Snow 
Mountain เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปถึง 
2 ช่วง แต่เมื่อถึงจุดสูงสุดจะได้เห็นวิวกว้าง 360 องศา 
ภูเขารอบด้านจะอยู่ได้ในสายตาเดียว ในฤดูหนาวจะมีหิมะ
ปกคลุมอยู่เสมอ และยามถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างทาง
ที่นั่งกระเช้าไปคุณก็จะได้ทุ่งใบไม้สีสวย เป็นความทรงจำา
ที่ไม่มีวันลืม

วัดซงจ้านหลิน  วัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน 
สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1679 โดยจำาลองแบบมาจาก 
วัดโปตาลา กรุงลาซา ทิเบต จึงเรียกกันว่าโปตาลาน้อย   
ที่นี่จึงเป็นที่รวมพลังศรัทธาของชาวทิเบตในเขตนี้   
มีพระลามะจำาพรรษาถึง 700 รูป มีวิหารที่ก่อสร้างตกแต่ง
อย่างสวยงามตามสไตล์ทิเบต  ที่สงบและศักดิ์สิทธิ์

นั่งรถเช่า  

ต่อรถบัสภายใน
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12.20

17.00

12.30

13.00

ออกจากวัดซงจ้านหลิน

ถึงสถานีขนส่งระยะยาวลี่เจียง 

ถึงสถานีขนส่งแชงกรีล่า

ขึ้นรถบัสไปลี่เจียง

วัดซงจ้านหลิน

แชงกรีลา

สถานีขนส่งแชงกรีลา

ลี่เจียง

香格里拉汽车

丽江

★★✩

4 ชั่วโมง

¥ 58

17.30 ถึงสถานีรถไฟลี่เจียง

10 นาที

ตู้นอนรวม 4 คน

ตู้นอนรวม 6 คน

เบาะนั่งปรับเอน 
แถวละ 2 ที่นั่ง

เบาะนั่ง แถวละ  
3 ที่นั่ง ปรับไม่ได้

นั่งรถเช่า  

เว็บไซต์แนะนำ� สำ�หรับซื้อตั๋วรถไฟ

www.knowchinese.com  
จ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงินบาทไทย เป็นเว็บไซต์ของคนไทย 
ใช้ภาษาไทย ค่าบริการประมาณ 150-300 บาทต่อใบ  
(ค่าตั๋วรถไฟ + 150-300THB)

www.chinatrainticket.net  
จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน paypal + คิดค่าประกันอุบัติเหตุ 
(60 หยวน) และค่าจัดส่ง (30  หยวน) 
(ค่าตั๋วรถไฟ + ¥60 + ¥30)

www.travelchinaguide.com 
จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน paypal + คิดค่าบริการ 40 หยวน  
+ ค่าส่งครั้งละ 33 หยวน 
(ค่าตั๋วรถไฟ + ¥40 + ¥33)
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¥ 30

สถานีรถไฟลี่เจียง 
 丽江火车站

30 นาที

สถานีขนส่ง 
ระยะยาวลี่เจียง

เหมาแท็กซี่ไปสถานีรถไฟ
ลี่เจียง

¥ 226

¥ 152

¥ 137

¥ 89

วิธีซื้อตั๋วรถไฟ 
 ซื้อที่สถานีรถไฟได้โดยตรง  

(ไม่แนะนำาวิธีนี้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
หรือช่วงหน้าเทศกาล) 

 ซื้อผ่านเว็บไซต์

เลือกจุดหมายปลายทาง

เลือกแบบตู้นอน

KunmingtoLijing 

Soft Sleeper

Hard Sleeper

Soft Seat

Hard Seat



20.00  นั่งรถไฟจากลี่เจียงไปคุนหมิง 

ลี่เจียง คุนหมิง
昆明

9-10 ชั่วโมง

¥ 316 รถไฟ soft sleeper

* หากไม่ได้จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า แนะนำาให้กลับ
ด้วยรถบัสวิธีเดิม

+
นำารหัสการจองตั๋วรถไฟ 
จากเมืองไทย  
พร้อมพาสปอร์ต

ตั๋วรถไฟ soft sleeper  / ค่าตั๋ว  226   หยวน    
+ ค่าประกันอุบัติเหตุ 60 หยวน  
(ถ้าซื้อตั๋วจาก chinatrainticket.net จะมีประกันอุบัติเหตุ) 
+ ค่าจัดส่ง 30 หยวน  
= 316 หยวน

ไปรับตั๋วรถไฟตัวจริง  
ที่สถานีต้นทาง ตามที่กำาหนด

 ในตั๋วรถไฟจะมีชื่อและหมายเลขพาส
ปอร์ตของเราระบุอยู่ในนั้น  ก่อนเข้าไปจะมี
จุดตรวจตั๋วกับพาสปอร์ต

เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขพาสปอร์ต

นอนบนรถไฟ

จ่ายเงินโดยผ่าน PayPal  
(จ่ายด้วยบัตรเครดิต) เต็มจำานวน

รอรับเมลยืนยันการจ่ายเงิน
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 จองตั๋วล่วงหน้าได้นานที่สุด 
60 วันก่อนเดินทาง 

 ตั๋วรถไฟเต็มเร็วมาก มาซื้อที่สถาน ี
อาจจะเหลือตั๋วนั่ง หรือตั๋วยืน

เลือกวิธีรับตั๋ว

ไปรับตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที 
แต่ทางที่ดีควรมาก่อนสัก 1-2 ชั่วโมง 
รถไฟออกตรงเวลามาก

รอรับการยืนยันครั้งสุดท้าย กรอกรายละเอียดส่วนตัว 
ในแบบฟอร์มการจอง

ส่งไปถึงโรงแรมที่เร�เข้�พัก

ส่งม�ที่เมืองไทย

ไปรับด้วยตัวเองที่สถ�นีต้นท�ง

final confirmation 
ที่ระบุวันออกตั๋ว/ วันเดินทาง



DAY 5 : คุนหมิง - ป่าหิน

05.03 07.30

08.0005.15

ถึงสถานีรถไฟคุนหมิง ไปสถานีรถบัสตะวันออก

ถึงสถานีรถบัสตะวันออก
เข้าที่พัก

(คุนหมิงจ้าน)

Kunming Jinjiang Hotel 
ใกล้สถานีรถไฟ สุดสายแอร์
พอร์ตบัส เดินทางสะดวก  
ราคาใช้ได้ 
昆明锦江大酒店  官渡区
北京路98号, 官渡区, 昆明, 
中国 650011 
Tel:  +86 871 6313 8888 
THB 1,525-2,080 / room 
/ 2 pax 

7 Days Inn Kunming 
ทำาเลดีเดินทางสะดวก มีร้านค้า 
ร้านอาหารรอบด้าน ใกล้สถานี
รถใต้ดิน 
7天连锁酒店昆明吴井
路店 吴井路61号, 官渡区, 
昆明, 中国   
THB 600-940 / room / 
2 pax 

SLEEP

สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าผ่าน www.airasiago.com,  
www.booking.com, www.ctrip.com, www.agoda.com  
และ www.tripadvisor.com มีให้เลือกทั้งชำาระผ่านบัตรเครดิต 
หรือชำาระที่โรงแรม

มีอาหารเช้าริมทางใกล้โรงแรม

¥ 25

สถานีรถบัสตะวันออก
 东部客运站

15 นาที

โรงแรม

ซื้อตั๋วรถบัสไปป่าหิน

 ไปที่เคาเตอร์ Stone Forest Express bus 
Ticket Hall  ราคา 34  หยวน

1 ชั่วโมง 30 นาที

สถานีรถบัสตะวันออก

石林

ป่าหินสือหลิน 
Stone Forest 
Shilin Jingqu

¥ 34

5 นาที
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สถานีรถไฟคุนหมิง
 昆明站

โรงแรม
แท็กซี่มิเตอร์



09.30 11.30

13.00

13.40

 ถึงอุทยานป่าหินสือหลิน ออกจากอุทยานป่าหินฉือหลิน

ไปเขาซีซาน

ถึงเขาซีซาน

อุทยานป่าหิน
สือหลิน 
石林
สือหลิน

ประตูมังกร 
龙门
หลงเหมิน

ป่�หินธรรมช�ติที่งดง�มและใหญ่ที่สุดในโลก   
ม�คุนหมิงแล้ว ไม่ม�ไม่ได้ 

ภูเข�ใหญ่ท�งฝั่งตะวันตกของคุนหมิง มีประตู
มังกรที่คนจีนเชื่อว่�ม�ลอดแล้วจะโชคดี 

1 ชั่วโมง 30 นาที

สถานีรถบัส 
ตะวันออก

อุทยานป่าหินสือหลิน

¥ 34

กลับมานั่งรถที่จุดเดิม

 东部客运站

¥ 50

เขาซีซานสถานีรถบัสตะวันออก
西山森林公园

30 นาที

“ป่าหินงามสือหลิน” (Shilin Stone Forest) อยู่ในอำาเภอ
ฉือหลิน ห่างจากตัวเมืองคุณหมิงประมาณ 78  กิโลเมตร 
เป็นอุทยานหินปูนธรรมชาติที่งดงามและใหญ่ที่สุดในโลก 
อายุกว่า  270 ล้านปี มีเสาหินรูปร่างแปลกตารายเรียง
มากมายบนพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร สามารถเข้า
ชมได้มากกว่า 12 ตารางกิโลเมตร ภายในป่าหินมีทางเดิน
แยกออกไปมากกว่า 400 สาย มีจุดเดินเข้าชมได้มากกว่า 
200 จุด นอกจากจะเห็นความอลังการของธรรมชาติ
แล้ว แต่ละจุดก็ชวนให้เราได้ใช้จินตนาการว่าจะให้หินก้อน
นั้นเป็นอะไร  และความยิ่งใหญ่นี้ก็ทำาให้องค์การยูเนสโก
ประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกในปี 2007 คนจีนบอกกันมาเสมอว่า มาคุนหมิงแล้วต้องมาลอดประตู

มังกร (หลงเหมิน) ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาบนเขาซีซาน ซึ่งสร้าง 
ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริ
มงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่
ความสำาเร็จโชคดี ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา
บนเขาซีซาน ที่อยู่ทางตะวันตกของคุนหมิง ห่างจากตัว
เมือง 29 กิโลเมตร ซึ่งกว่าจะลอดประตูมังกรได้ ก็ต้อง
พิชิตเขาซีซานให้ได้ก่อน ด้วยการเดินผ่านอุโมงค์หินที่สกัด
ไว้ตามไหล่เขา มีบันไดกว่า 300 ขั้น ระหว่างทางก็ยังได้ไหว้
พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดลัทธิเต๋าไปด้วย       

มีรถกอล์ฟบริการ ราคา 25 หยวน

¥ 25

¥ 175
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ต่อรถบัส 
กลับไปที่ทางออก 

¥ 25

RETURN

¥ 25¥ 8
★★★

★★★

  

ประตูมังกร  
龙门
หลงเหมิน

ยอดเขาซีซาน

เดินลงเลาะเขาซีซานลงมา  
ระหว่างทางแวะไหว้พระ  
ไหว้เทพเจ้าความร่ำารวย

2

5

¥ 40
ตั๋วเข้าอุทยาน

มินิบัส

กระเช้าห้อยขา

รถกอล์ฟ

Management Office

จุดถ่ายรูป

ร้านอาหาร

ห้องน้ำา

Bus Station

3

4

Cableway Station

1

ENTRANCE / EXIT

ขึ้นรถบัสจาก 
จุดขายตั๋วไปหน้าประตู 
ทางเข้าอุทยานเขาซีซาน

นั่งกระเช้าห้อยขาขึ้นไปจุดสูงสดของเขา
ซีซาน จะเห็นวิวมุมสูงสวยงาม

ลงจากกระเช้าแล้วเดินเลาะ
อุโมงค์บันไดหินริมผาบน
เขาซีซาน จนถึงประตูมังกร

ลอดประตูมังกร  
เชื่อกันว่าจะโชคดี

เดินมาขึ้นรถกอล์ฟ เพื่อมา
ลงยังจุดที่ 1 ทางเข้าเขาซีซาน  
จากนั้นจึงขึ้นรถบัสกลับลงมา 
ยังจุดขายตั๋ว
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16.00 16.30

20.00

ออกจากเขาซีซาน เดินเล่นช้อปปิ้ง 

กลับที่พัก

¥ 50

 JIN BI SQUARE  เขาซีซาน 
 金碧广场

30 นาที

ย่�นช้อปปิ้งกล�งเมืองคุนหมิง ที่อยู่บริเวณ
ประตูม้�ทองและประตูไก่มรกต จึงนำ�ชื่อของ
สองประตูม�รวมกัน  มีทั้งร้�นอ�ห�รและห้�ง
สรรพสินค้� มีถนนคนเดินจินปี้ลู่ให้ซื้อของที่
ระลึก ของฝ�กกลับบ้�นได้ รวมทั้งเป็นที่พัก
ผ่อนหย่อนใจย�มเย็นของช�วคุนหมิงด้วย 

Jin Bi Square 
金碧广场  
จินปี้กว๋างฉ่าง

Dinner
here!!!

¥ 15

โรงแรม  JIN BI SQUARE

10 นาที

เป็นอาหารท้องถิ่นของยูนนาน ที่มาแล้วต้องลองชิม  มี
เรื่องเล่ากันมาว่าภรรยาต้องเดินข้ามสะพานไปส่งอาหาร
ให้สามีที่เก็บตัวอ่านหนังสือสอบจอหงวน แต่ด้วยแถบยูน
นานมีอากาศเย็นตลอดเวลา พอไปถึงเปิดปิ่นโต น้ำาซุปใน
ก๋วยเตี๋ยวก็จะแข็งเป็นก้อน จนในที่สุดก็คิดวิธีได้ว่าแยกน้ำา
ออกจากเนื้อ เวลากินแล้วจึงค่อยอุ่นน้ำาซุปและเททุกอย่าง
รวมกัน 
แนะนำา ร้าน The Brothers Jiang Chain อยู่ถนนคนเดิน
จินปี้ บริเวณเดียวประตูไก่มรกตและประตูม้าทอง 

ประตูม้าทอง (จินหม่า)  และประตูไก่มรกต (ปี้จี) 
ทั้งสองประตูนี้มีอายุมากกว่า 400 ปีแล้ว ถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของนครคุนหมิงอีกแห่งหนึ่ง ย่านนี้เป็น 
ย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

มุ่งหน้าสู่ ประตูม้าทอง และ ประตูไก่มรกต

ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน 
过桥米线 
กั้วเฉียวหมี่เซี่ยน

ประตูม้าทอง  
และประตูไก่มรกต 
金马碧鸡坊
จินหม่าปี้จีฟาง
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DAY 6 : คุนหมิง - ดอนเมือง

08.00 09.30Check out ออกจากโรงแรม  ถึงสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

1 ชั่วโมง

¥ 25

โรงแรม Jin Jiang สนามบิน 

Airport Bus สาย 2 มาจอดที่หน้าโรงแรม  
Jin Jiang 

ขึ้นรถไปสนามบินหน้าโรงแรมได้เลย

★★✩

เช็คอินที่เคาน์เตอร์เวลา10.00 น.

คุนหมิง                   ดอนเมืิิอง

2 ชั่วโมง

12.30

14.00

เดินทางออกจากคุนหมิง

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
锦江大酒店
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SPRING - SUMMER AUTUMN - WINTER

Must 
pack !!!

พาสปอร์ต
พกติดตัวไว้เสมอ 
เวลาเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง  
เจ้าหน้าที่จะขอตรวจ

• เปิดโรมมิ่ง 
• พ็อกเก็ต Wi-Fi (China)
สามารถใช้ที่คุนหมิงได้ 
เข้าเว็บไซต์ ได้ตามปกติ
เหมือนอยู่เมืองไทย

กระติกน้ำา
เมืองจีนมีจุดให้เติมน้ำาดื่ม

ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ 
ช่วยประหยัดค่าน้ำาดื่มได้ 

บางจุดมีแต่น้ำาร้อน 
บางจุดมีน้ำาเย็นด้วย

Wipe หรือ ทิชชูเปียก
เตรียมห่อเล็กไปหลายๆ ห่อ

สำาหรับพกวันต่อวัน ไม่หนักกระเป๋า

WHEN TO GO  • THINGS TO PACK

กล้องถ่ายรูป
สามารถพกไปได้ทุกที่

บางสถานที่ท่องเที่ยวห้ามใช้แฟลช

ไม้เซลฟี่
ใช้ได้ทุกที่เช่นกัน 

MONTH

๐C

-5
0
5

10

20

30
25

15

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN
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DMK-KMG            07.50-11.40 น.
KMG-DMK            12.30-14.00 น.

DMK-KMG            09.00-12.30 น.
KMG-DMK            13.20-15.00 น.

(เม.ย.- ต.ค.)

(พ.ย.- มี.ค.)

SUMMER

WINTER

TICKETการขอวีซ่าจีน

(นามสกุล)(นามสกุล)
(สัญชาติ)

(สัญชาติ)

(ที่อยู่ในประเทศจีน)

ปี-เดือน-วัน (เกิด)ปี-เดือน-วัน (เกิด)
(ชาย)

(ชาย) (ประชุม) (เยี่ยมชม)

(หาเพื่อน)

(พักผ่อน)

(กลับบ้าน)

(ทำางาน) (เรียน)

(อื่นๆ)(ตั้งถิ่นฐาน)

(หญิง)

(หญิง)

(เลขที่หนังสือเดินทาง)

(เลขที่หนังสือเดินทาง)

(เลขที่วีซ่า)
(สถานที่ออกวีซ่า)
(เที่ยวบิน)

(เที่ยวบิน)

▲ จุดประสงค์การเดินทาง (เลือกเพียงหนึ่ง)

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

(ชื่อ)

(ชื่อ)

คนไทยสามารถอยู่ในประเทศจีนได้นาน  
30 วัน ในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน  1 ครั้ง 

สิ่งที่ต้องเตรียม
 พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุใช้งานเหลือ 

มากกว่า 6 เดือน และมีหน้าวีซ่าว่าง
 รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

ฉากหลังสีอ่อน 1 รูป 
 ค่าทำาวีซ่า เข้า-ออก 1 ครั้ง 1,500 บาท  

2 ครั้ง 2,500 บาท ใช้เวลาทำาการ 4 วัน
 ค่าทำาวีซ่าแบบเร่งด่วนใช้เวลา 1 วันทำาการ  

3,150 บาท แต่ต้องมีจดหมายรับรองแสดงเหต ุ
เร่งด่วน เช่น จดหมายเชิญ และแบบเร่งด่วน 2 วัน
ทำาการ 2,550 บาท ไม่ต้องใช้จดหมายเชิญ

 แบบฟอร์มและรายละเอียดการขอวีซ่าจีน  
ติดต่อที่ ศูนย์ให้บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน  
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
Call Center โทร. 02 207 5888  
www.visaforchina.org

SELF CHECK-IN
เพื่อความสะดวกและประหยัด
เวลาต่อแถวหน้าเคาน์เตอร์ 
เราสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์ 
มือถือ หรือตู้คีออสที่สนามบิน 
ดอนเมือง หากไม่มีกระเป๋า
ต้องโหลดก็สามารถเดิน 
ตัวปลิวเข้าไปช้อปปิ้งได้เลย  
แต่ถ้ามีกระเป๋าต้องโหลดก็
เพียงแค่แวะดรอปกระเป๋าที่
หน้าเคาน์เตอร์ก็เป็นอันเสร็จส้ิน

GET  READY   เตรียมตัวให้พร้อม

การกรอกบัตรขาเข้า-ออกจีน
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ไป คุนหมิง กับ
แอร์เอเชีย 
บินตรงทุกวัน



สถ�นกงสุุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
Tel. (86-871) 6314-9296

เวลามีคนเข้ามาขายของ / แท็กซี่ชวนขึ้นรถ   
ไม่เอา 不要  ปู๋ เย่า /  เอา  要 เย่า

เวลาตกลงราคาซื้อของ    
ไม่ตกลง 不好 ปู้ห่าว / ตกลง 好 ห่าว

เวลามีคนจีนเข้ามาพูดภาษาจีนใส่ไฟแลบ 
และเราฟังไม่รู้เรื่อง       
ฉันไม่เข้าใจ  我不懂  หว่อ ปู้ ต่ง

ตะโกนบอกให้เขารอเราก่อน   
รอเดี๋ยวก่อน  等一下  เติ่ง อี๋ เซี่ยะ

ถ้าแท็กซี่ขับเร็วเกินไป   
ช้าๆ หน่อย  慢一点  ม่าน อิ เตี่ยน

บอกราคามาแพงมาก  
แพงเกินไป  太贵了 ไท่กุ้ยเล่อะ

ต่อราคา 
ลดราคาลงหน่อยได้มั้ย?  
能便宜点儿吗 
เหนิง เผียน อี๋ เตี่ยน มะ

GET  READY   เตรียมตัวให้พร้อม

การใช้เงิน

เบอร์โทรศัพท์จำาเป็น

 สกุลเงิน หยวนจีน  
ใช้เงิน “หยวน” (Yuan) หรือ เหรินหมินป้ี (renminbi) 
ภาษาพูดเรียกว่า “ไขว้” (kuai)  
เช่น 1 kuai 2 kuai 

 สัญลักษณ์  CNY, RMB, CN¥, ¥, 元,  
Y500, 500 元 , RMB 500

 อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ  
1 หยวน = 5.3 บาท 
คิดเป็นเงินบาทแบบง่ายๆ X 5 เข้าไป

 เศษสตางค์ มีหน่วยเป็น เหมา

 ธนบัตรที่ใหญ่ที่สุด คือ 100 
รองลงมา คือ 50, 20, 10, 5 และ 1 ตามลำาดับ

APPLICATION

GOOGLE TRANSLATE
ตัวช่วยในการแปลภาษาจีนเป็นไทย
แปลไทยเป็นจีน พร้อมด้วยการออกเสียง
ที่ถูกต้อง มีไว้เหมือนมีล่ามไปด้วย

GOOGLE MAP
ทางตรง ทางลัด หาได้จากที่นี่

COMPASS
เหมือนพกเข็มทิศติดตัว 
เอาไว้ดูทิศของถนน

S.0.S ประโยคช่วยชีวิต
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SPEAK                         ศัพท์ง่ายๆ
หน่ึง    一   อี 
สอง    二  เอ้อร์ 
สาม   三   ซาน
ส่ี        四   ซื่อ
ห้า      五   อู่ 
หก     六   ลิ่ว
เจ็ด    七   ชี 
แปด   八   ปา
เก้า     九   จิ่ว
สิบ    十   สือ

หน่ึงร้อย   一百 อิ-ไป
สองร้อย   两百   เหลียง-ไป่
สามร้อย    三百   ซาน-ไป่ 
ส่ีร้อย        四百   สื้อ-ไป่
ห้าร้อย      五百   อู๋-ไป่
หกร้อย      六百   ลิ่ว-ไป่
เจ็ดร้อย     七百   ชี-ไป่  
แปดร้อย    八百   ปา-ไป่
เก้าร้อย     九百   จิ๋ว-ไป่
หน่ึงพัน     一千   อิ-เชียน

สวัสดี             你好     หนี-ห่าว
คุณ                你         หนี่
ผม, ฉัน          我         หว่อ
เขา, เธอ         他 她     ทา
ดี                    好         ห่าว
ไม่ดี                不好     ปู้-ห่าว
ดีมั้ย?             好吗     ห่าว-มา
ใช่                   是         ซื่อ 
ไม่ใช่               不是     ปู๋-ซื่อ 

กินข้าว           吃饭     ชือ-ฟ่าน  

ดื่มน้ำา             喝水      เฮอ-สุ่ย 

น้ำาร้อน           水         ไค-สุ่ย 

น้ำาเย็น           凉水     เหลียง-สุ่ย
น้ำาแข็ง            冰块     ปิง-ไขว้
ข้าวสวย         米饭     หมี่-ฟ่าน
ข้าวต้ม          稀饭     ซี-ฟ่าน
ชาม               碗         หว่าน
ตะเกียบ          筷子     ไขว้-จื่อ
ช้อน               汤匙     ทัง-ฉือ
เบียร์              啤酒     ผี-จิ่ว
บริกร             服务员  ฝู-วู่-หยวน

ซื้อของ           买东西   ใหม่-ตง-ซี 
เงินหยวน       人民币  เหริน-หมิน-ป้ี 
สวยงาม         漂亮      เพี่ยว เลี่ยง
อันนี้       这个     เจ้อ-เก้อ 
อันนั้น            那个      น่า เก้อ
ใหญ่ไป           太大     ไท่-ต้า 
เล็กไป             太小      ไท่-เสี่ยว 

ขึ้นรถ             上车      ซั่ง-เชอ 
ลงรถ              下车     เซียะ-เชอ  
ออกเดินทาง  出发     ชู-ฟา 
กี่โมง              几点     จี๋-เตี่ยน
สัมภาระ         行李     สิง-หลี่
รถบัส             大巴     ต้าปา 
จอดรถ           停车     ถิง-เชอ 

เซี่ยเซี่ย                  谢谢  ขอบคุณ 
ตุ้ย-ปู้-ฉี่                对不起            ขอโทษค่ะ / ครับ 
ม่าน-เตี่ยน            慢点!               ช้าหน่อย
จ้าย ซื่อ ซื่อ           再试试。        ลองดูอีกคร้ัง

ห้องน้ำาไปทางไหน   洗手间在哪里？ 

สี-โส่ว-เจียน-จ้าย-หนา-หลี่
ราคาเท่าไหร่   多少钱 ？ตัว-ส่าว-เฉียน 
ลดราคาหน่อย   便宜点   เผียน-อี๋-เตี่ยน
กรุณาเข้าคิว   请排队  ฉิ่ง-ไผ-ตุ้ย
อย่าแซง   别插队   เปี๋ย-ชา-ตุ้ย
ตรงนี้ีเพื่อนฉันนั่ง   这里是我朋友的座位 

เจ้อ-หลี่-ซื่อ-หว่อ-เผิง-โหย่ว-เตอ-จั้ว-เว่ย
ไม่มีที่ว่างแล้ว   没有空了  เหมย-โหย่ว-ค่ง-เลอ
คุณนั่งไม่ได้   你不可以坐   หนี่-ปู้-เขอ-อี่-จั้ว

เผ็ดมาก
很辣 
เหิ่น-ล่า
เผ็ดน้อย 
有点辣 
โหย่ว เตี่ยน ล่า
ไม่เผ็ด 
不辣 
ปู๋-ล่า

เน้ือหมู      猪肉     จูโร่ว
เน้ือวัว       牛肉     หนิวโร่ว
เน้ือแพะ      羊肉     หยางโร่ว
เน้ือไก่         鸡肉     จีโร่ว
เน้ือแกะ      羊排     หยางไผ
ปลา           鱼         หยู๋
กุ้ง              虾         เซีย
ไส้กรอก     香肠     เซียงฉาง  
ลูกช้ิน        肉丸    โร่วหว๋าน
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DID YOU KNOW?       รู้หรือไม่?

 พ้ืนถนนในเมืองโบราณ 
ต้าหลี่ ลี่เจียง และ
แชงกรีล่า จะปูด้วยหิน
ก้อนใหญ่ ถ้าใช้กระเป๋า
แบบเป้จะสะดวกกว่า 
ใช้กระเป๋าแบบล้อลาก

ทุกครั้งเวลาออกจาก
สนามบิน หากมีกระเป๋าต้อง
โหลดใต้เครื่อง ต้องเก็บ Tag 
ให้ดี เพราะก่อนเดินออกจาก
ส่วนผู้โดยสารขาเข้านั้น เจ้า
หน้าที่ทุกสนามบินจะต้อง
ตรวจ Tag ว่าตรงกับกระเป๋า
ของเราหรือไม่? 
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เมืองต้าหลี่ สูงกว่าระดับน้ำาทะเล 1,900 เมตร

เมืองลี่เจียง สูงกว่าระดับน้ำาทะเล 2,500 เมตร

ภูเขาหิมะมังกรหยก สูงกว่าระดับน้ำาทะเล     
4,506 เมตร

เมืองแชงกรีลา (จงเตี้ยน) สูงกว่าระดับน้ำาทะเล   
3,160 เมตร

 ในอุโบสถหรือวิหารต่างๆ ในประเทศจีน  
ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป เพราะเชื่อกันว่า 
จะเป็นการรบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 ธรรมเนียมของคนทิเบต จะก้าวเท้าขวาเข้าวัด 
และก้าวเท้าซ้ายออกจากวัด ไม่เหยียบธรณีประตู

 เมื่อถึงลี่เจียงในวันแรก 
ควรหายาน้ำาหงจิ่งเทียน
กินเลย เพื่อลดอาการแพ้
ความสูง 

 ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ำาทะเลมากๆ 
ออกซิเจนจะเบาบาง  
ไม่ควรวิ่งหรือกระโดด 
เคลื่อนย้ายร่างกายอย่าง
ทันทีทันใด 

1.  เพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับระดับความ
สูงและอากาศที่เย็น ในวันที่เดินทางถึงแชงกรีล่าวัน
แรกไม่ควรอาบน้ำา สระผม

2. เมื่ออาบน้ำาอุ่นในโรงแรม ต้องแง้มประตูห้องน้ำา
เพื่อระบายอากาศด้วย

3. เวลานอนตอนกลางคืนควรแง้มหน้าต่างเพื่อ
ระบายอากาศอยู่เสมอ

Tips for staying in Shangri La

ต้าหลี่ ลี่เจียง และแชงกรีลา ล้วนเป็นเมือง 
ที่อยู่ในระดับความสูงกว่าระดับน้ำาทะเล 
ค่อนข้างมาก ตารางการเดินทางจึงควรจัด
ให้ร่างกายได้ปรับตัวกับความสูงที่เปลี่ยนไป  
แนะนำาว่า ขาไปนั้นให้ค่อยๆ เดินทางด้วย 
รถบัสหรือรถไฟ จากคุนหมิงไปยังต้าหลี่  
ลี่เจียง และแชงกรีลา เพื่อปรับระดับความสูง 
ส่วนขากลับนั้นหากจะประหยัดเวลา สามารถ
เลือกบินจากแชงกรีลาสู่คุนหมิงด้วย 
สายการบินภายในประเทศได้ ซึ่งหากจอง
ล่วงหน้า ราคาจะไม่แพงเกินไปนัก



Happy Journey

.... - .... / ........ / ..........
       date             month         year

ผู้ร่วมทริป
.........................................................

.........................................................

.........................................................

ค่าใช้จ่าย เดินทาง

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4
รวม

อาหาร ที่พัก เบ็ดเตล็ด รวม


