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ชมทุง่ดอกมัสตารด์ กว้างสดุสาฬตา 1 ปี มคีรัง้เดฬีวเทา่นัน้ 
ชมน า้ตกเกา้มงักร เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาต ิอลงัการกว่า 10 ชัน้ 
ชมน า้ตกรอ้ฬสาฬหมา่หลงิเหอ สถานที่เที่ฬวฬอดนิฬม ที่ญช้เวลากดัเซาะกว่าลา้นๆ ปี 
เขาหมื่นฬอด ชมความงดงามของภเูขานอ้ฬญหญ ่กว่า 192 ลกู 
 
ก าหนดการเดินทาง  22 – 26 กุมภาพันธ์  2563 /  4 – 8 มีนาคม2563 

 
วันแรก (1)        กรุงเทพฯ – คุนหมงิ  – อ าเภอป่าหิน 

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตูท่ี 3 ) เคาเตอร์ 
D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแก่ทา่น  

มนตเ์สนห่ฬู์นนาน– กุฬ้ฌจว 
คุนหมงิ ฌหลวผงิ ซ่ิงฬี่ หวงกัว่ซู่ 5วัน4คืน 
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10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี TG612  
  รับประทานอาหารกลางวันบนเคร่ือง 
14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตก

เฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอันดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 
ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือ
ระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อ าเภอป่าหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พักอ าเภอป่าหินYINRUILIN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สอง (2)  อ าเภอป่าหิน–โหลวผิง– น า้ตกเก้ามังกร (รวมรถแบตเตอร่ี)– ทุ่งดอกมัสตาร์ด–เมืองซิ่งย่ี  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ อ าเภอโหลวผิง ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง ) บนพรมแดนติดต่อกับด้านตะวันตก
ของมณฑลกุ้ยโจว มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถ่ิน
ฐานดัง้เดิมของชนเผ่าอ๋ี ปู้อี ม้ง ฯลฯ  หลอผิงเป็นอําเภอท่ี
ขึน้ช่ือว่าเป็นแหล่งปลูก ผักนํา้มัน -โหยวไช่ฮวานําท่าน
เดินทางตอ่ไปยงัน า้ตกเก้ามังกรหรือจ่ิวหลงซึ่งอยู่ห่างออก
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  22 กม.หรือเวลา
ประมาณ 45 นาทีนํา้ตกเก้ามังกรมีลกัษณะทางธรณีวิทยา
โดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของนํา้เป็นเวลายาวนาน
ก่อให้เกิดชัน้นํา้ตกลดหลัน่กว่า 10 ชัน้และสงูต่ํากว้างแคบ
ตา่งกนัและระหวา่งชัน้มีแอ่งนํา้ตืน้ลกึหลายระดบัวดัได้จาก
ความเข้มของสีนํา้ซึ่งบางคนประมาณว่าเทียบได้กับนํา้ตก
ทีลูซอ บ้านเรานําท่านขึ น้กระ เ ช้ า เพื่ อ ใ ห้ท่ านไ ด้ช ม
ทศันียภาพมุมสงูเหนือนํา้ตกและแต่เต็มอ่ิมกับบรรยากาศ
ระหวา่งทางท่ีคอ่ยๆเดินลดัเลาะลงมาตามขัน้บนัไดซึ่งจะวน
เป็นวงกลมออกมา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชมดินแดนความงดงามของทุ่ งดอกมัสตาร์ด สี
เหลืองอร่ามไปทั่วขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจท่ี
ต้องการอยากให้คนทั่วโลกได้รู้จักถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่
ของทุง่ดอกมัสตาร์ดท่ีเมืองโหลวผิงแล้ว ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่
สดุลกูหูลูกตาทีเดียว ทัง้ท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสี
เหลอืงไปหมด ด้วยเนือ้แท้ของทุง่ ดอกมสัตาร์ดหรือ ดอกอ๊ิว
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ใช่ฮวั นัน้คือดอกนํา้มนัท่ีนําไปสกดัเป็นนํา้มันพืชท่ีใช้บริโภค
ในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง ส่วนยอดอ่อนก็นําไป
ทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกับผักกวางตุ้ ง ช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลกูอ๊ิว
ใช่ฮวั และเป็นช่วงท่ีกําลงัผลิดอกบาน จนกลายเป็นคงวาม
งดงามท่ีคนจีนเองยังนิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทาง
เกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีสามารถ
ดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมัสตาร์ด จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่อ าเภอซิ่งย่ี( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30นาที  )  ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ประชากรของซิงยี่ สว่น
ใหญ่เป็นเผา่ ฮนั ,แม้ว  , ยี่ , ฮุย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักซิงย่ี兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม(3)       ป่าภเูขาหมื่นยอด–น า้ตกหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง)–อันซุ่น 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางไปยังสะพานเป่ยผานเจียง(ห่างจากเมืองซิ่ง
ยี่  ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟท์เพื่อขึน้ไปชม  หุบเหว
น า้ตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ  ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดับ
โลกของจีน แม่นํา้หม่าหลงิเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกดัเซาะสว่นหนึ่ง
ของภูเขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬารท่ีมีความ
ลกึอยู่ระดบัราว200-400 เมตร. ตลอดความยาวของหุบเหวนีมี้
สาย   นํา้ตกลงมาจากหน้าผาทัง้สองข้างหน้านํา้หลากสายนํา้
จะแสนตระการตาหน้านํา้น้อยมีนํา้ตกเล็กๆ ไหลสูหุ่บเหวนีเ้รียง
ร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ   ท่ีเพิ่งเปิดให้โลกภายนอก
สมัผสัเม่ือไม่นานมานี ้ชมหบุเหวระดบัมโหฬาร มีนํา้ตกนบัร้อยๆ
สาย จนได้รับสมญาวา่ “หบุเหวร้อยสายหม่าหลงิเหอ”    

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชมความงามของภูเขาหม่ืนยอด หรือ ว่านฟงหลินเป็น
ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูป
โดม   รูปกรวย รูปปิรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลบัซบัซ้อนแน่นขนดัไปสุดสายตา     ยอดเขาเรียงรายนับพัน
นับหม่ืนยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่นํา้ และหมู่บ้านผสมผสาน
กัน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของภูเขาปีระมิดและ
ขนุเขานบัหม่ืนยอดท่ีธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อย่างลงตวั เพื่อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้
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ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงาม จากนัน้นําท่านสู ่ทะเลสาบเขาหมื่น
ยอด (ว่านเฟิงหู) อ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิงหลิน 
สร้างมาเพื่ อ เ ก็บกักนํ า้ นํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า  และทํา
ชลประทานเพื่อการเพาะปลกู มีเนือ้ท่ีในการเก็บกักนํา้ 176 ตาราง
กิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 
เทา่ตวั เป็นทะเลสาบจากกําลงัมนษุย์ท่ีสร้างขึน้บนท่ีราบสงูท่ีลอืช่ือ
แห่งหนึ่งของจีน สามารถลอ่งเรือชมทะเลสาบและสองฝ่ัง รวมทัง้
เทือกเขาวา่นเฟิงหลนิ ซึง่มีบรรยากาศคล้ายกบัลอ่งในแม่นํา้แยงซี ต่ืนตากบัความมโหฬารของขุนเขาสอง
ฝ่ังแม่นํา้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักซิงย่ี兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี (4)         โหลวผิง- ชมดอกมัสตาร์ด-น่ังรถกลับ คุนหมิง - เดินถนนคนเดนิ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ระหว่างทางชม
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติในมณฑลยูนนาน
ตลอดสองข้างทาง ระหว่างทางผ่านชม  ทุ่งดอก
มัสตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮัว ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึง
เดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลกูอ๊ิวใช่ฮัว 
และเป็นช่วงท่ีกําลงัผลดิอกบาน จนกลายเป็นคงวาม
งดงามท่ีคนจีนเองยงันิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ท่ีสามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ถึงเมืองคุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผล ิ
ทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี  จึงทําให้มี 
ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า 
“นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุม่น้อยอาศัยอยู่
กวา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือ
ธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
จากนัน้ให้ทา่นอิสระช็อปปิง้ถนนคนเดินสินค้าย่าน
ใจกลางเมือง สินค้าท่ีนิยมซือ้ฝากคือ เห็ดหอมแห้ง, 
บ๊วยรสตา่ง, สาหร่าย,ท้อดองหรือท้อแห้ง ของท่ีระลกึ
ตา่งๆ ฯลฯ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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       พักคุนหมิง维纳斯皇家酒店 (Venus Royal Hot Spring Hotel)ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  (5)       วัดหยวนทง-เขาหยวนทง - ชมซากุระ- กรุงเทพ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่วั ดหยวนทง วัด ห ล ว ง เ ก่ า แ ก่
คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ท่ีสุดแห่งเมืองคุนหมิง และมี
ประวติั ยาวนานกวา่ 1,200 ปี แตล่ะวนัจะมีผู้มาสกัการะ
หรือเท่ียวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 
พระหตัถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจําลองซึ่ง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ได้อัญเชิญ
มาประดิษฐานไว้  ณ วัดแห่งนี  ้ซึ่งพระพุทธรูปเป็น
สญัลกัษณ์ เพื่อเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน  นํา
ท่านชม  สวนซากุระ  ตัง้อยู่บ ริเวณภูเขาเหยียนทง 
ด้านหลงัวดัหยวนทง ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมความงาม
ของดอกซากรุะ  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น.   บินลดัฟา้กลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 

 

เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น 
 

 

29,900 บาท 

 

4,800  บาท 

 
อัตรานีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 

คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 200 หยวนจีน/ทา่น 
คา่นํา้หนกัเกิน  20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ

การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สาํคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การ 
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมา
ให้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


