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โหลวผงิ ทุง่คาโนลาบาน 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

โหลวผิง ดินแดนความงดงามของทุ่งคาโนลาบานเหลืองอร่ามทั่วขุนเขา  

น  าตกเกา้มังกร น  าตกสวยที่สุด 1 ใน 6 แห่งของจีน 

ภูเขาหมืน่ยอด ความมหัศจรรย์ของภูมิประเทศมียอดเขาโผล่จากพื นดินนับหมื่นยอด 

หมา่หลงิเหอ น  าตกรอ้ยสายรอยแยกอันดับหนึ่งของโลก 

 

น  าตกเก้ามังกร  ภูเขาหมื่นยอด  น  าตกหม่าหลิงเหอ 

 เดินทาง : พุธที่ 13 – อาทติย์ที ่17 กุมภาพันธ์ 2562 ( 5 วัน 4 คืน ) 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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 01.) วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – คุนหมิง – โหลวผิง        
 

08.30 น. พร้อมกนัท่ี ทา่สนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์การบินไทย (Row D) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับ  
10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่TG 612  
14.05 น.  ถึง สนามบินเมืองคุนหมิง ผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  (เวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 
น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสูเ่มืองโหลวผิง (Luoping) เมืองเล็กๆ ในเขตปกครองของมณฑลยนูนาน ดินแดนแห่งความ
งดงามของทุง่คาโนลา (Canola) หรือดอกเรพซีด (Rapeseeds) สเีหลอืงอร่ามไปทัว่ขนุเขายิ่งใหญ่สดุลกูหลูกูตา ( 240 กม./3 ชม.) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   CLOUD  HOTEL LUOPING (4*) หรือเทียบเทา่    

 02.) วันท่ีสองของการเดินทาง   โหลวผิง – ซิงยี ่ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมทุ่งคาโนลา หรือ ดอกเรพซีด เบ่งบานสีเหลืองอร่ามนับล้านๆ ดอก คล้ายกับน าพรมสีเหลืองมาปูทบัไปทุกอณูของพืน้ที่                 
โดยมีภเูขาหินปนูสเีขียวตัง้แทรกระหวา่งทะเลดอกไม้เป็นหยอ่มๆ อยา่งงดงาม เชิญทา่นบนัทกึภาพได้อยา่งจใุจ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าชมน า้ตกจิ่วหลง หรือ น า้ตกเก้ามงักร ( Nine Dragons Waterfall) น า้ตกสวยประกอบด้วยน า้ตก 10 ชัน้ มีรูปร่างแตกต่างกนั
ความสวยงามของแตล่ะชัน้ก็จะแตกตา่งกนัไปเช่นกนั น า้ตกที่ใหญ่ที่สดุสงู 56 เมตร กว้าง 110 เมตร   (รวมลฟิต์ขึน้-ลง)  
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซิงยี่ ( Xingyi ) ( 90 กม./1.5 ชม.) เป็นเมืองพกัระหว่างเส้นทางสายใต้ – ตะวนัตกของเมืองกุ้ ยหยาง – 
หนานหนิง – คนุหมิง เป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สดุของมณฑลกุ้ยโจว 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั   FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL  (4*) หรือเทียบเทา่ ( 2 คืน) 

 03.) วันท่ีสามของการเดินทาง   น  าตกหม่าหลิงเหอ – ล่องเรือทะเลสาบเขาหม่ืนยอด  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชมน า้ตกร้อยสาย หรือหมา่หลงิเหอ  ลกัษณะเป็นหบุเหวหินปนู มีแม่น า้หลิงเหอใช้เวลานบัล้านๆปี กดัเซาะท าให้เกิดเป็นหบุเหว
ขนาดใหญ่ มีระยะทางยาวกวา่ 15 กิโลเมตร สงูประมาณ 200 เมตร มีน า้ตกชัน้เลก็ ชัน้น้อย กวา่ร้อยสาย นอกจากนีย้งัมีเสนห์่ของ
หินงอกหินย้อย มอส เฟิร์น เกาะกนัแนน่ดงูดงามยิ่ง 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางสูท่ะเลสาบเขาหมื่นยอด เป็นอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิงหลิง หรือ เขาหมื่นยอด  สร้างขึน้เพื่อกกัเก็บน า้
มาใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า และการชลประทานเพื่อการเพาะปลกู เป็นทะเลสาบจากก าลงัมนษุย์ที่สร้างขึน้บนท่ีราบสงู จากนัน้ 
น าทา่นลอ่งเรือชมทะเลสาบ และวิวทิวทศัน์ของเทือกเขาวา่นเฟิงหลนิ (เขาหมื่นยอด) 
น าชมพิพิธภณัฑ์ชนกลุ่มน้อย 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั 
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 04.) วันท่ีสี่ของการเดินทาง        ว่านเฟิงหลิงเขาหมืนยอด – คุนหมิง           

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมว่านเฟิงหลิง (Wanfenglin) หรือภเูขาหมื่นยอด เป็นเทือกเขาหินปนูที่ถกูสายลมและน า้กดักร่อนจนเป็นยอดเขาต่างๆ นบั
พนันบัหมื่นยอด ในบริเวณรอยตะเข็บกุ้ยโจวกบัยนูนาน ดยูิ่งใหญ่ตระการตาติดตอ่กนัหลายร้อยกิโลเมตร มีทัง้แมน่ า้ ไร่นา หมูบ้่าน
ผสมผสานกนัสวยงาม ดัง่ลายทอของชนเผา่ชาว “ปู้ อี” ซึง่เป็นดินแดนบริสทุธ์ิของมณฑลกุ้ยโจว ( รวมรถกอล์ฟ ) 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

น าชมหุบเขาทรายเปลี่ยนสี  ซึง่เกิดจากแรงลม และสายน า้กดัเซาะทราย และดินที่มีคณุสมบตัิพิเศษคือเปลีย่นสตีามสภาพของ 

อากาศ และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์มากกวา่ 20 เร่ือง อาทิสามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น 

จากนัน้เดินทางสูค่นุหมิง ( 286 กม./4 ชม.) 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 

ที่พกั   CROWNE  PLAZA  KUNMING CITY CENTER  HOTEL   (5*) หรือเทียบเทา่ 

 05.) วันทีห่้าของการเดินทาง        คุนหมิง–กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางไปชมต าหนักทองจินเตีย้น (Jindian) หรือ วัดทอง (The Golden Temple) ต าหนกันีน้ายพลอู๋ซนักุ้ยเป็นผู้สร้างขึน้ใน
สมยัราชวงศ์ชิงเลียนแบบมาจากพระราชวงัที่กรุงปักก่ิง และสร้างด้วยทองเหลืองทัง้หลงั เพื่อให้มเหสีช่ือ เฉินหยวนหยวน ได้อยู่
อาศยัในยามชรา ชม ต้นไม้จั๊กจี ้ เป็นต้นไม้เพศผู้ เพศเมีย ถ้าเป็นเพศผู้  ผู้หญิงจบัต้นไม้จะสัน่ และถ้าเป็นเพศเมีย ผู้ชายจบัต้นไม้
จะสัน่ แปลกดีนะครับ !!  ชมอาคารจดัแสดงอาวธุโบราณ อาทิ ดาบเจ็ดดาว ง้าวโบราณ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เดินทางสูส่นามบินคนุหมิง 
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613  
16.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
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อตัราคา่บรกิาร    

ทา่นละ            41,500.- บาท   
พกัเดี่ยวเพิม่       5,300.-  บาท 

อตัรานี รวม    

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ทศันาจร โดยการบินไทย              
2.  ที่พกัจดัตามรายการ (5*)  (ห้องละ 2 ทา่น) 
3.  อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามรายการ  
4.  น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
5.  คา่วซีา่ คา่ภาษีสนามบิน  คา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้  (ส าหรับโหลด)  น า้หนกัไมเ่กิน  30  กิโลกรัม  
7.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท      
      ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 
8.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน  และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์    

อตัรานี ไมร่วม 

     คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด และมินิบาร์    

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ 

1.  หนงัสอืเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซีา่ ต้องเป็นรูปส ีถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสขีาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอยา่งชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไมย่ิม้เห็นฟัน   
     ไมส่วมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) และห้ามใสเ่สือ้ สขีาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ช่ือ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหนง่การงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ช่ือ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
 

 

ตดิตอ่  :    เหมยีว  /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 / 124                 

              Line ID: @chaitour       E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119   
   

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 
 
 

 

www.chaitour.co.th 


