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ทุง่คาโนลาบาน โหลวผงิ   

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

โหลวผิง ดินแดนความงดงามของทุ่งคาโนลาบานเหลืองอร่ามทั่วขุนเขา  

นำ้ตกเกา้มังกร น้ำตกสวยที่สุด 1 ใน 6 นำ้ตกที่สวยที่สุดของจีน 

ภูเขาหมืน่ยอด ความมหัศจรรย์ของภูมิประเทศมียอดเขาโผล่จากพื้นดินนับหมื่นยอด  

ชมซากรุะบาน  ที่เขาหยวนซานใจกลางเมืองคุนหมิง 

 

นำ้ตกเกา้มงักร  ภเูขาหมืน่ยอด  หบุเขาทรายเปลีย่นส ี

 

 

เดนิทาง : พุธที ่19 – อาทิตย์ที ่23 กมุภาพนัธ ์2563 ( 5 วนั 4 คนื ) 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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 01.)  พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563    กรุงเทพฯ – คุนหมิง – โหลวผิง        
 

08.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์การบินไทย (Row D) ประต ู2  เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับ  
10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 612 (2 ชม.10 นาที) 
14.05 น.  ถึง สนามบินเมืองคุนหมิง ผ่านขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  (เวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) 
น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองโหลวผิง (Luoping) เมืองเล็กๆ ในเขตปกครองของมณฑลยูนนาน ดินแดนแห่งความ
งดงามของทุ่งคาโนลา (Canola) หรือดอกเรพซีด (Rapeseeds) สีเหลืองอร่ามไปทัว่ขนุเขายิ่งใหญ่สดุลกูหลูกูตา ( 240 กม./3 ชม.) 

อาหารค ่าที่โรงแรม  

ที่พกั  CLOUD HOTEL LUOPING (4*)  หรือเทียบเท่า  

 02.) พฤหัสบดทีี ่20 กุมภาพันธ์ 2563     โหลวผิง – ซิงยี ่ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชมทุ่งคาโนลา หรือ ดอกเรพซีด เบ่งบานสีเหลืองอร่ามนับล้านๆ ดอก คล้ายกับน าพรมสีเหลืองมาปูทับไปทุกอณูของพืน้ที่                 
โดยมีภเูขาหินปนูสีเขียวตัง้แทรกระหว่างทะเลดอกไม้เป็นหย่อมๆ อย่างงดงาม เชิญท่านบนัทึกภาพได้อย่างจใุจ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร    

น าชมน า้ตกจิ่วหลง หรือ น า้ตกเก้ามงักร ( Nine Dragons Waterfall) น า้ตกสวยประกอบด้วยน า้ตก 10 ชัน้ มีรูปร่างแตกต่างกนั
ความสวยงามของแต่ละชัน้ก็จะแตกต่างกนัไปเช่นกนั น า้ตกที่ใหญ่ที่สดุสงู 56 เมตร กว้าง 110 เมตร   (รวมลิฟต์ขึน้-ลง)  
จากนัน้เดินทางสู่เมืองซิงยี่ ( Xingyi ) ( 90 กม./1.5 ชม.) เป็นเมืองพักระหว่างเส้นทางสายใต้ – ตะวันตกของเมืองกุ้ ยหยาง – 
หนานหนิง – คนุหมิง เป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สดุของมณฑลกุ้ยโจว 

อาหารค ่าที่โรงแรม  

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

 03.) ศุกร์ที ่21 กุมภาพันธ์ 2563   น้ำตกหม่าหลิงเหอ – ล่องเรือทะเลสาบเขาหม่ืนยอด  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ทะเลสาบเขาหมื่นยอด เป็นอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิงหลิง หรือ เขาหมื่นยอด  สร้างขึน้เพื่อกักเก็บน า้
มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการชลประทานเพื่อการเพาะปลกู เป็นทะเลสาบจากก าลงัมนษุย์ที่สร้างขึน้บนท่ีราบสงู จากนัน้ 
น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบ และวิวทิวทศัน์ของเทือกเขาว่านเฟิงหลิน (เขาหมื่นยอด) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

น าชมว่านเฟิงหลิง (Wanfenglin) หรือภูเขาหมื่นยอด เป็นเทือกเขาหินปนูที่ถูกสายลมและน า้กัดกร่อนจนเป็นยอดเขาต่างๆ นบั
พนันบัหมื่นยอด ในบริเวณรอยตะเข็บกุ้ยโจวกบัยนูนาน ดยูิ่งใหญ่ตระการตาติดต่อกันหลายร้อยกิโลเมตร มีทัง้แม่น า้ ไร่นา หมู่บ้าน
ผสมผสานกนัสวยงามดัง่ลายทอของชนเผ่าชาว “ปู้อี” ซึง่เป็นดินแดนบริสทุธ์ิของมณฑลกุ้ยโจว ( รวมรถกอล์ฟ ) 

ที่พกั 

 04.) เสาร์ที ่22 กุมภาพันธ์ 2563       ว่านเฟิงหลิงเขาหมืนยอด – คุนหมิง           

อาหารเช้าที่โรงแรม 
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น าชมหุบเขาทรายเปลี่ยนสี  ซึ่งเกิดจากแรงลม และสายน า้กดัเซาะทราย และดินที่มีคณุสมบตัิพิเศษคือเปล่ียนสีตามสภาพของ
อากาศ และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์มากกว่า 20 เร่ือง อาทิสามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

จากนัน้เดินทางสู่คนุหมิง ( 2 ชม.30 นาที) น าท่านสู่ถนนคนเดินจินป้ีลู่  เป็นถนนเก่าแก่ที่สดุในเมืองคนุหมิง เป็นถนนย่านการค้า
ที่มีเอกลกัษณ์ของจีน ทัง้ได้น าวฒันธรรมยอดนิยมกับการค้ายอดนิยมผสานกนัได้อย่างกลมกลืน กลายเป็นศนูย์กลางแห่งกระแส
ความทนัสมยัในปัจจบุนั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั  WYNDHAM GRAND PLAZA ROYAL HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า 

 05.) อาทิตยท์ี ่23 กุมภาพันธ์ 2563          คุนหมิง–กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางไปชมซากุระบานสดใสงดงาม เชิญท่านเก็บภาพเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั  
ชมวัดหยวนทง ตกแต่งร่มร่ืนสวยงาม สร้างมาตัง้แต่สมยัราชวงศ์ถงัมีอายยุาวนานประมาณ 1200 ปี โดยฮ่องเต้อวีเ้หม่าชุน แห่ง
อาณาจกัรหนานโจว ซึง่ต่อมาเป็นวดัผู่โถวเหลา ต่อมาได้บรูณะขึน้ในสมยัราชวงศ์ชิง ก็กลบัมาใช้ชื่อวดัหยวนทงเหมือนเดิม 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

เดินทางสู่สนามบินคนุหมิง 
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613  (2 ชม.15 นาที) 
16.35 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร  (ไม่รวมตัว๋เครื่องบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผู้ เดินทางไม่ต า่กว่า 15 ท่าน)  31,200.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ    5,700.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินไทย (TG) 
  19 FEB TG 612  BKK – KMG 10.55 – 14.05 
  23 FEB TG 613  KMG – BKK 15.20 – 1635 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 10,500.-บาท ถึง 14,800.-บาท 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 26,600.-บาท ถึง 32,700.-บาท 
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อตัรานีร้วม    
1. ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
2. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
3.  น าเที่ยวโดยรถบสัปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 
4.  ค่าวซี่า ,  ภาษีสนามบิน และค่าขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลเมตร   
     ถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้  น า้หนกัไม่เกิน  7 กิโลกรัม  
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุ่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท      
      ผู้ เอาประกนัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครองลดลง 50 % 
6.  มคัคเุทศก์ท้องถิ่นพดูภาษาไทย   และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
- ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีด และมินิบาร์    
         

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport)  มีอายกุารใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า 
2.  รูปที่ใช้ยื่นวซี่า ต้องเป็นรูปสี ถา่ยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  
     พืน้หลงัสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอย่างชดัเจน เปิดห ู เปิดหน้าผาก  เปิดคิว้  ไม่ยิม้เห็นฟัน   
     ไม่สวมเคร่ืองประดบั  ขนาด 2 นิว้ ( 3.3 X 4.8 เซนจิเมตร) และห้ามใส่เสือ้ สีขาว (จ านวน 2 รูป ) 
3.  ชื่อ เลขที่สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศพัท์ พร้อมต าแหน่งการงาน (หรือนามบตัร) 
4.  ชื่อ เลขที่สถานศกึษา และเบอร์โทรศพัท์ (กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศกึษา) 
5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
 
 
 
 
 

ติดตอ่  :    เหมียว  /  ไปร์ท       โทร. 0 2212 8431  ต่อ  126 / 124                 

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

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.chaitour.co.th 


