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โหลวผิง ทุง่ คาโนลาบาน
นาตกเก้ามังกร ภูเขาหมื่นยอด นาตกหม่าหลิงเหอ
เดินทาง : อังคารที่ 19 – เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ( 5 วัน 4 คืน )

โหลวผิง ดินแดนความงดงามของทุ่งคาโนลาบานเหลืองอร่ามทั่วขุนเขา
นาตกเก้ามังกร นาตกสวยที่สุด 1 ใน 6 แห่งของจีน
ภูเขาหมืน
่ ยอด ความมหัศจรรย์ของภูมิประเทศมียอดเขาโผล่จากพืนดินนับหมื่นยอด
หม่าหลิงเหอ นาตกร้อยสายรอยแยกอันดับหนึ่งของโลก
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

โหลวผิง ทุ่งคาโนลาบาน
01.) วันแรกของการเดินทาง
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กรุงเทพฯ – คุนหมิง – โหลวผิง

08.30 น. พร้ อมกันที่ ท่าสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ การบินไทย (Row D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยให้ การต้ อนรับ
10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึง สนามบินเมืองคุนหมิง ผ่านขันตอนตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร (เวลาเร็ วกว่าไทย 1 ชม.)
นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ เดินทางสูเ่ มืองโหลวผิง (Luoping) เมืองเล็กๆ ในเขตปกครองของมณฑลยูนนาน ดินแดนแห่งความ
งดงามของทุง่ คาโนลา (Canola) หรื อดอกเรพซีด (Rapeseeds) สีเหลืองอร่ามไปทัว่ ขุนเขายิ่งใหญ่สดุ ลูกหูลกู ตา ( 240 กม./3 ชม.)
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั CLOUD HOTEL LUOPING (4*) หรื อเทียบเท่า
02.) วันที่สองของการเดินทาง

โหลวผิง – ซิงยี่

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชมทุ่งคาโนลา หรื อ ดอกเรพซีด เบ่งบานสีเหลืองอร่ ามนับล้ านๆ ดอก คล้ ายกับนาพรมสีเหลืองมาปูทบั ไปทุกอณูของพื ้นที่
โดยมีภเู ขาหินปูนสีเขียวตังแทรกระหว่
้
างทะเลดอกไม้ เป็ นหย่อมๆ อย่างงดงาม เชิญท่านบันทึกภาพได้ อย่างจุใจ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมนา้ ตกจิ่วหลง หรื อ น ้าตกเก้ ามังกร ( Nine Dragons Waterfall) น ้าตกสวยประกอบด้ วยน ้าตก 10 ชัน้ มีรูปร่ างแตกต่างกัน
ความสวยงามของแต่ละชันก็
้ จะแตกต่างกันไปเช่นกัน น ้าตกที่ใหญ่ที่สดุ สูง 56 เมตร กว้ าง 110 เมตร (รวมลิฟต์ขึ ้น-ลง)
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองซิงยี่ ( Xingyi ) ( 90 กม./1.5 ชม.) เป็ นเมืองพักระหว่างเส้ นทางสายใต้ – ตะวันตกของเมืองกุ้ยหยาง –
หนานหนิง – คุนหมิง เป็ นเมืองที่มีอากาศดีที่สดุ ของมณฑลกุ้ยโจว
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่า ( 2 คืน)
03.) วันที่สามของการเดินทาง

นาตกหม่าหลิงเหอ – ล่องเรือทะเลสาบเขาหมื่นยอด

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ชมนา้ ตกร้ อยสาย หรื อหม่าหลิงเหอ ลักษณะเป็ นหุบเหวหินปูน มีแม่น ้าหลิงเหอใช้ เวลานับล้ านๆปี กัดเซาะทาให้ เกิดเป็ นหุบเหว
ขนาดใหญ่ มีระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตร สูงประมาณ 200 เมตร มีน ้าตกชันเล็
้ ก ชันน้
้ อย กว่าร้ อยสาย นอกจากนี ้ยังมีเสน่ห์ของ
หินงอกหินย้ อย มอส เฟิ ร์น เกาะกันแน่นดูงดงามยิ่ง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสูท่ ะเลสาบเขาหมื่นยอด เป็ นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิ งหลิง หรื อ เขาหมื่นยอด สร้ างขึ ้นเพื่อกักเก็บน ้า
มาใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และการชลประทานเพื่อการเพาะปลูก เป็ นทะเลสาบจากกาลังมนุษย์ที่สร้ างขึ ้นบนที่ราบสูง จากนัน้
นาท่านล่องเรื อชมทะเลสาบ และวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาว่านเฟิ งหลิน (เขาหมื่นยอด)
นาชมพิพิธภัณฑ์ ชนกลุ่มน้ อย
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั

โหลวผิง ทุ่งคาโนลาบาน
04.) วันที่สี่ของการเดินทาง
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ว่านเฟิงหลิงเขาหมืนยอด – คุนหมิง

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชมว่ านเฟิ งหลิง (Wanfenglin) หรื อภูเขาหมื่นยอด เป็ นเทือกเขาหินปูนที่ถกู สายลมและน ้ากัดกร่ อนจนเป็ นยอดเขาต่างๆ นับ
พันนับหมื่นยอด ในบริ เวณรอยตะเข็บกุ้ยโจวกับยูนนาน ดูยิ่งใหญ่ตระการตาติดต่อกันหลายร้ อยกิโลเมตร มีทงแม่
ั ้ น ้า ไร่นา หมูบ่ ้ าน
ผสมผสานกันสวยงาม ดัง่ ลายทอของชนเผ่าชาว “ปู้อี” ซึง่ เป็ นดินแดนบริ สทุ ธิ์ของมณฑลกุ้ยโจว ( รวมรถกอล์ ฟ )
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมหุบเขาทรายเปลี่ยนสี ซึง่ เกิดจากแรงลม และสายน ้ากัดเซาะทราย และดินที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษคือเปลีย่ นสีตามสภาพของ
อากาศ และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ มากกว่า 20 เรื่ อง อาทิสามก๊ ก ไซอิ๋ว เป็ นต้ น
จากนันเดิ
้ นทางสูค่ นุ หมิง ( 286 กม./4 ชม.)
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั CROWNE PLAZA KUNMING CITY CENTER HOTEL (5*) หรื อเทียบเท่า
05.) วันทีห
่ ้าของการเดินทาง

คุนหมิง–กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางไปชมตาหนักทองจินเตีย้ น (Jindian) หรื อ วัดทอง (The Golden Temple) ตาหนักนี ้นายพลอู๋ซนั กุ้ยเป็ นผู้สร้ างขึ ้นใน
สมัยราชวงศ์ชิงเลียนแบบมาจากพระราชวังที่กรุ งปั กกิ่ง และสร้ างด้ วยทองเหลืองทังหลั
้ 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
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสูส่ นามบินคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมูค่ ณะ

โหลวผิง ทุ่งคาโนลาบาน

อัตราค่าบริการ
ท่านละ
41,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิม่
5,300.- บาท
อัตรานีรวม
1. ตัว๋ เครื่ องบิน ชันทั
้ ศนาจร โดยการบินไทย
2. ที่พกั จัดตามรายการ (5*) (ห้ องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี ้ยงทุกมื ้อตามรายการ
4. นาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
5. ค่าวีซา่ ค่าภาษี สนามบิน ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (สาหรับโหลด) น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
7. ทุนประกันอุบตั ิเหตุทา่ นละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
ผู้เอาประกันอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50 %
8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และผู้นาทัวร์ จากชัยทัวร์
อัตรานีไม่รวม
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และมินิบาร์
หลักฐานประกอบการยืน
่ ขอวีซา่
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 ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) 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
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