ชมนาขั้นบันได และทุ่งดอกมัสตาร์ดในช่วงเวลาที่สวยที่สุด
ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุง้ , สุก้ ีเห็ด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
เดินทางโดยสายการบินไทยสะดวกสบาย (TG)
พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชานาญงานคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

กำหนดกำรเดินทำง 24 – 28 กุมภำพันธ์ // 18 – 22 มีนำคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง – โหลวผิง
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตู 3 )
เคาเตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
10.55 น. ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิงโดยเทีย่ วบินที่ TG612
14.05 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้ า เมืองคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อำเภอหลอผิง บนพรมแดนติดต่อกับด้านตะวันตกของมณฑลกุย้ โจว
มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็ นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋ ปู้ อี ม้ง ฯลฯ หลอผิงเป็ นอาเภอ
ที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นแหล่งปลูก ผักน้ ามัน-โหยวไช่ฮวา หรื อรู ้จกั กันดีในอีกนามหนึ่งว่า มากที่สุดของ
จีน มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากถึง 2 แสนหมู่ หรื อกว่า 8 หมื่นไร (จากพื้นที่ 3,000 ตร.กม.ของอาเภอ)
ทุ กๆ ปี ในช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ – มี นาคม ดอกโหยวไช่ ฮวาจะพร้อมใจบานเหลื องงามอร่ าม

คำ่

พร้อมกัน เต็มท้องทุ่ ง โดยจะเริ่ มบานในช่ วงต้น ฤดู ใบไม้ผลิ หลังเทศกาลตรุ ษ จีน จนได้รับ
สมญาว่า “หลอผิง-ทะเลแห่ งมวลผกามาศ” หรื อบ้างก็เปรี ยบเปรยว่าเป็ น “อุทยานดอกไม้ที่กว้าง
ใหญ่สุดของจีน” นอกจากความงามอันเหลืองทองอร่ าม ที่คอยเย้ายวนนักเดินทางให้มาชื่ นชม
และถ่ายภาพกันแล้ว น้ ามันจากดอกโหยวไช่ฮวา ซึ่ งชาวจีนใช้ปรุ งอาหารมากถึงร้อยละ 40 จาก
น้ ามันพืชทั้งหมด ยังสร้างรายได้งามให้กบั ชาวอาเภอหลอผิง เป็ นที่คาดหมายว่าในปี ค.ศ.2009
ดอกผักน้ ามันของหลอผิงจะให้ผลผลิตมากถึง 1.3 ล้านตัน สร้างรายได้ถึงกว่า 660 ล้านหยวน
(3,430 ล้านบาท) จนได้รับการเรี ยกขานกันว่า “อุตสาหกรรมสี เหลืองทองงามอร่ าม”
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั CLOUD DREAM HOTEL หรือเทียบเท่ ำ (5ดำว)

วันที่สอง นำ้ ตกเก้ำมังกร (กระเช้ ำขึน้ -เดินลง) – เทือกเขำไก่ทอง – ทุ่งดอกมัสตำร์ ด – ซิ่งยี่
เช้ ำ

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกเก้ำมังกร หรื อจิ่วหลง ซึ่ งอยู่
ห่างออกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรื อ
เวลาประมาณ 45 นาที น้ าตกเก้า มั ง กร มี ล ั ก ษณะทาง
ธรณี วิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ าเป็ นเวลา
ยาวนาน ก่อให้เกิดชั้นน้ าตกลดหลัน่ กว่า 10 ชั้นและสู งต่า
กว้างแคบต่างกัน และระหว่างชั้นมีแอ่งน้ าตื้นลึกหลายระดับ วัดได้จากความเข้มของสี น้ าซึ่ งบาง
คนประมาณว่าเทียบได้กบั น้ าตกทีลูซอบ้านเรานาท่านขึ้นกระเช้า เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพ
มุ ม สู ง เหนื อ น้ าตกและแต่ เต็ ม อิ่ ม กับ บรรยากาศระหว่า งทางที่ ค่ อ ยๆเดิ น ลัด เลาะลงมาตาม
ขั้นบันไดซึ่งจะวนเป็ นวงกลมออกมา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางไปยัง เทือกเขำไก่ทอง ที่มีภาพทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ระรานตาอยู่
เบื้องล่างที่เต็มไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ ดูคล้ายไก่ออกหากินยามเช้า สลับยอดแหลมของ
เทือกเขาสู งตระหง่านเป็ นฉากหลัง กว่า 10 ยอดที่อบอวลด้วยทะเลหมอกขาวหนา เหมือนได้ยนื
อยูบ่ นสรวงสวรรค์มิปาน ให้ท่านได้อิ่มเอมกับทัศนียภาพที่งดงามอันไม่ได้ต้ งั ใจของมนุษย์
นาท่านชมดินแดนความงดงามของ ทุ่งดอกมัสตำร์ ด สี เหลืองอร่ ามไปทัว่ ขุนเขา กลายเป็ นความ
ภาคภูมิใจที่ตอ้ งการอยากให้คนทัว่ โลกได้รู้จกั ถ้าพูดถึงความยิง่ ใหญ่ของทุ่งดอกมัสตาร์ดที่เมือง
โหลวผิงแล้ว ก็ตอ้ งบอกยิง่ ใหญ่สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั้งท้องทุ่งไร่ นา ขุนเขา จะแลดูเป็ นสี เหลือง
ไปหมด ด้วยเนื้ อแท้ของ ทุ่งดอกมัสตำร์ ด หรื อ ดอกอิว๊ ใช่ ฮัว นั้นคือดอกน้ ามันที่นาไปสกัดเป็ น
น้ ามันพืชที่ ใช้บริ โภคในเมื องโหลวผิงและเมื องใกล้เคี ยง ส่ วนยอดอ่ อนก็นาไปทาอาหารได้
รสชาติ ก็ใ กล้เคี ย งกับ ผัก กวางตุ ้ง ช่ วงเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ งเดื อ นมี น าคม จะเป็ นช่ วงฤดู ก าล

คำ่

วันที่สำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

เพาะปลูกอิ๊ วใช่ ฮัว และเป็ นช่ วงที่ กาลังผลิ ดอกบาน จนกลายเป็ นคงวามงดงามที่คนจีนเองยัง
นิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถ
ดึ งดูดให้นักท่ องเที่ ยวแห่ ไปชมความงามของทุ่ งดอกมัสตาร์ ดในช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ จนถึ ง
เดื อนมีนาคม อาจพอมี เหลือให้เห็นบ้างในช่ วงต้นเมษายน แม้ว่าจะเป็ นช่ วงเวลาสั้นๆ แต่พลัง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชี้ให้เห็นว่า อนาคตข้างหน้าอาจเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นรู ปธรรม
มากขึ้น และกลายเป็ นที่นิยมมากยิง่ ขึ้น เพราะภาพความงดงามอันยิง่ ใหญ่ของทุ่งดอกไม้ จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิ่งยี่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั GREEN LAKE HOTEL (5 ดำว ) หรือเทียบเท่ ำ

หุบเหวนำ้ ตกร้ อยสำยหม่ ำหลิงเหอ (รวมลิฟท์ ขนึ้ - ลง) – ว่ำนฟงหลิน
(รวมนั่งรถแบตเตอร์ รี่)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านชม หุบเหวนำ้ ตกร้ อยสำยหม่ ำหลิงเหอ ซึ่งเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่เพิ่งเปิ ดให้โลกภายนอกสัมผัส
เมื่อไม่นานมานี้ ชมหุบเหวระดับมโหฬาร มีน้ าตกนับร้อยๆ
สาย จนได้รับสมญาว่า “หุบเหวร้อยสายหม่าหลิงเหอ”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น น าท่ า นชมความงามของภู เขาหมื่ น ยอด หรื อ ว่ ำนฟงหลิน ชมความงามและความ
มหัศจรรย์ของภูเขาปี ระมิดและขุนเขา นับหมื่นยอดที่ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว
เพื่อรอการมาเยือนของนักเดินทาง พร้อมให้ท่าน ได้เก็บภาพอันประทับใจ
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั GREEN LAKE HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ถำ้ อำลูก่ ู – คุนหมิง
เช้ ำ

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
ท่านจะได้ชมความงามอันวิจิตรของหิ นงอกหินย้อยใน ถ้ำอำลูก่ ู ซึ่งตก แต่งด้วยสี สันของแสงไฟ
เป็ นชั้นเป็ นฉากสวยงามยิง่ ภายในมีถ้ า 3 ถ้ า ท่านจะได้พบความงามวิจิตรของหิ นงอกหิ นย้อยที่
มีลกั ษณะต่างกันทั้ง 3 ถ้ า นาท่านนัง่ เรื อล่องชมความงามของถ้ าน้ า และชมความงามของหินงอก
ที่ เหมื อ นกับ การด าดิ่ ง สู่ ใ ต้ท้อ งทะเลเพื่ อ ชมปะการั ง จากนั้น น าท่ านนั่ง กระเช้าไฟฟ้ าข้า ม
เทือกเขาที่มองเห็นทิวทัศน์ของป่ าเขาที่ยงั คงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

คำ่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล
มี ป ระชากร 33 ล้านคน โดยเป็ นชนกลุ่ ม น้อ ยถึ ง 24 เผ่า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ถึ ง 15,561 ตาราง
กิโลเมตร อยูส่ ู งเหนือระดับน้ าทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งฤดูใบไม้ผลิ ทาให้
มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทาให้มีทศั นี ยภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นคร
แห่ งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 26 กลุ่ม และสิ่ งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็
คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั SOLUXE HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำระดับเดียวกัน

วันที่ห้ำ อิสระช้ อปปิ้ ง – กรุงเทพฯ
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัยย่านใจกลางเมือง ตลำดพืน้ เมืองคุนหมิง แหล่งรวม
สิ นค้ามากมาย เช่น เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้า ฯลฯ รวมไปถึงสิ นค้าของพี่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
15.20 น. นาท่านกลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG613
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

“คุ้มค่ำ รู้จริ ง เรำดีที่สุด สำหรั บคุณ”

วันที่เดินทำง

อัตรำค่ำบริกำร
ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
เด็กอำยุ 2-11ปี
(เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
เด็กอำยุ 2-11ปี
(ไม่ เสริมเตียง)

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

25 – 29 ก.พ.60

29,000

27,000

26,000

6,000

18 – 22 มี.ค.60

29,000

27,000

26,000

6,000

❖ รำยกำรทัวร์ นี้

ไม่ แจกของ // ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถวันละ 10หยวนต่ อวันต่ อคน

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่บริ ษทั ฯ
ได้รับการสารองที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ยนราคา
ตัว๋ เครื่ องบิน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุ
ในรายการ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้ น รายการและราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2.ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7.น้ าดื่มวันละ1ขวด/ท่าน
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5.ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เอกสำรในกำรยืน่ วีซ่ำ
**เอกสารที่ใช้ยนื่ วีซ่าจีน สาหรับผูใ้ หญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไป เกิดที่ไทย**
1.พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
2.รู ปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่ องประดับ ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป
**ไม่เอารู ปข้าราชการค่ะ** (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
3.ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ
เอกสารยืน่ วีซ่าจีน (เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรื อพ่อและแม่
ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ
*พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
*รู ปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่ องประดับ ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป (ประกาศจาก
สถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
*สาเนาใบเกิด

*สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
*สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
* กรณี ชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ
กรณี เดินทางกับญาติ
*พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
*รู ปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่ องประดับ ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป (ประกาศจาก
สถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
*สาเนาใบเกิด
*สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
*สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
* กรณี ชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ
*ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น**
เงือ่ นไขกำรจอง
วางเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี หรื อรับเงินสดพร้อมกับเอกสารในการทาวีซ่า
กำรโอนเงินเข้ ำ บัญชี

ชื่อบัญชี
MR. ZHOU ZHIHONG
MR.ZHIZONG ZHOU

ธนำคำร
กสิ กรไทย
ไทยพาณิ ชย์

สำขำ
เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

เลขทีบ่ ัญชี
758-2-42304-5
403-422090-1

เงือ่ นไขยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง/ยกเลิกการเดินทาง
ภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี /ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิด
ค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี /ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี

