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มหัศจรรย์ขุนเขาแห่งยูนนาน ทุ่งสีทองเหลอืงอร่ามสุดสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น ้าตกเก้ามงักร เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาติ อลงัการกว่า 10 ช้ัน 
  ชมทุ่งดอกมสัตาร์ดกว้างสุดสายตา 1 ปี มคีร้ังเดยีวเท่าน้ัน 
  น ้าตกร้อยสายหม่าหลงิเหอ สถานทีเ่ทีย่วยอดนิยม ทีใ่ช้เวลากดัเซาะกว่าล้านๆปี 
  ล่องเรือทะเลสาบเขาหมืน่ยอด ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 192 ลูก 
  ทวัร์คุณภาพ บินสบายโดยสายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล 
 

ก าหนดการเดินทาง  ** ช่วงที่สวยที่สุด ** 
วันที่    6-10, 07-11, 08-12, 09-13 มีนาคม 2562 
วันแรก (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมงิ  – อ าเภอสือหลิน   

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 3 ) เคาเตอร์ D     
สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่น  

คุนหมิง โหลวผิง ซ่ิงยี่ 5วัน 4คืน 
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10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี    TG612  

14.05 น. ถึงทา่อากาศยานเมืองคนุหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตก
เฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 
ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือ
ระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต  นําทา่นเดินทางสูอ่ าเภอสือหลิน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พักอ าเภอป่าหิน  石林红杉湖温泉度假酒店  Hongshanhu Hot Spring Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

    อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบท เพลิดเพลินกับการแช่น า้แร่ในโรงแรม    
    บ่อน า้แร่เป็นบ่อรวม กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้มาด้วย  
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สอง (2)  สือหลิน – เมืองโหลวผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – น า้ตกเก้ามังกร  (รวมรถแบตเตอร่ี)– เมืองซิ่งย่ี  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ อ าเภอโหลวผิงบนพรมแดนติดตอ่
กบัด้านตะวนัตกของมณฑลกุ้ยโจว มีประชากรประมาณ 5 
แสนคน เป็นถ่ินฐานดัง้เดิมของชนเผา่อ๋ี ปู้ อี ม้ง ฯลฯ  โหลวผิง
เป็นอําเภอท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นแหลง่ปลกู ผกันํา้มนั-โหยวไช่ฮวา 
นําทา่นชมดินแดนความงดงามของ ทุ่งดอกมสัตาร์ด สเีหลอืง
อร่ามไปทัว่ขนุเขา กลายเป็นความภาคภมิูใจที่ต้องการอยากให้
คนทัว่โลกได้รู้จกัถ้าพดูถึงความยิ่งใหญ่ของทุง่ดอกมสัตาร์ดท่ี
เมืองโหลวผิงแล้ว ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่สดุลกูหูลกูตาทีเดียว ทัง้
ท้องทุง่ไร่นา ขนุเขา จะแลดเูป็นสเีหลอืงไปหมด ด้วยเนือ้แท้
ของทุง่ ดอกมสัตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใชฮ่วั นัน้คือดอกนํา้มนัท่ี

นําไปสกดัเป็นนํา้มนัพืชท่ีใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง 
สว่นยอดอ่อนก็นําไปทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกบัผกักวางตุ้ง  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางต่อไปยงัน า้ตกเก้ามังกรหรือจ่ิวหลงซึ่งอยู่ห่างออก
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลาประมาณ 45 
นาทีนํา้ตกเก้ามังกรมีลกัษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการ
กัดเซาะของนํา้เป็นเวลายาวนานก่อให้เกิดชัน้นํา้ตกลดหลัน่กว่า  10 
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ชัน้และสงูต่ํากว้างแคบตา่งกนัและระหวา่งชัน้มีแอ่งนํา้ตืน้ลกึหลายระดบัวดัได้จากความเข้มของสนํีา้ซึง่บาง
คนประมาณวา่เทียบได้กับนํา้ตกทีลซูอบ้านเรานําท่านขึน้กระเช้าเพื่อให้ท่านได้ชมทศันียภาพมุมสงูเหนือ
นํา้ตกและแตเ่ต็มอ่ิมกบับรรยากาศระหวา่งทางท่ีคอ่ยๆเดินลดัเลาะลงมาตามขัน้บนัไดซึ่งจะวนเป็นวงกลม
ออกมา จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ อ าเภอซิ่งย่ี  ตัง้อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้กุ้ ยโจวซิงยี่เรียกว่าเป็น 
"Huangcaoba" เป็นเสมอศนูย์กลางการค้าท่ีสําคญั เก่ียวกับพืน้ท่ีมี  2,911.1 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
784,000 สว่นใหญ่เป็นเผา่ ฮนั , Buyi , แม้ว , ยี่ , Huiและ ท่ี ชนกลุม่น้อยอ่ืน ๆ ของประชากรทัง้หมด 

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)  น า้ตกหม่าหลิงเหอ (รวมรถราง) – ป่าภเูขาหมื่นยอด – ล่องเรือชมทะเลสาบเขาหมื่นยอด 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางไปยงัสะพานเป่ยผานเจียง(หา่งจากเมืองซิ่ง
ยี่  ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลฟิท์เพื่อขึน้ไปชม  หุบเหว
น า้ตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ        ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ระดบัโลกของจีน แม่นํา้หม่าหลงิเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกดัเซาะ
สว่นหนึง่ของภเูขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหบุเหวขนาดมโหฬาร
ท่ีมีความลกึอยูร่ะดบัราว200-400 เมตร. ตลอดความยาวของ
หบุเหวนีมี้สาย   นํา้ตกลงมาจากหน้าผาทัง้สองข้างหน้านํา้
หลากสายนํา้จะแสนตระการตาหน้านํา้น้อยมีนํา้ตกเลก็ๆ ไหลสู่
หบุเหวนีเ้รียงร้อยเหมือนสร้อยไขม่กุเส้นเลก็ๆ  ท่ีเพิ่งเปิดให้โลก
ภายนอกสมัผสัเม่ือไม่นานมานี ้ ชมหบุเหวระดบัมโหฬาร มี
นํา้ตกนบัร้อยๆสาย จนได้รับสมญาวา่ “หบุเหวร้อยสายหม่าห
ลงิเหอ”    

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชมความงามของภเูขาหม่ืนยอด หรือ ว่านฟงหลินเป็น
ภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภเูขาหินปนูรูป
โดม  รูปกรวย รูปปิรามิดท่ีปรากฏเป็นภเูขาหินปนูยาวพรืด
สลบัซบัซ้อนแนน่ขนดัไปสดุสายตา     ยอดเขาเรียงรายนบัพนั
นบัหม่ืนยอด ทา่มกลางไร่นา่ แม่นํา้ และหมู่บ้านผสมผสาน
กนั ชมความงามและความมหศัจรรย์ของภเูขาปีระมิดและ
ขนุเขานบัหม่ืนยอดท่ีธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อยา่งลงตวั เพื่อ
รอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ทา่นได้เก็บภาพอนั
สวยงาม จากนัน้นําทา่นสู ่ทะเลสาบเขาหมื่นยอด (วา่นเฟิงห)ู  
อ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาวา่นเฟิงหลนิ สร้างมาเพื่อเก็บ

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2585%25B4%25E4%25B9%2589%26biw%3D1600%26bih%3D720&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B1%2589%25E6%2597%258F&usg=ALkJrhjOaV-1lnInlSpiqQdt7E1pkGs7wA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2585%25B4%25E4%25B9%2589%26biw%3D1600%26bih%3D720&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B8%2583%25E4%25BE%259D%25E6%2597%258F&usg=ALkJrhiqh7tNmOMNZS5kAL_newr1NfTlZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2585%25B4%25E4%25B9%2589%26biw%3D1600%26bih%3D720&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E8%258B%2597%25E6%2597%258F&usg=ALkJrhhNn5HgVbDxSmm1VOTDIXf9y6vA8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2585%25B4%25E4%25B9%2589%26biw%3D1600%26bih%3D720&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B0%2591%25E6%2595%25B0%25E6%25B0%2591%25E6%2597%258F&usg=ALkJrhgjxVEaRPSTMY4BgCTWxCqi0UDHUg


4 

 

กกันํา้นํามาใช้ผลติกระแสไฟฟ้า และทําชลประทานเพื่อการเพาะปลกู มีเนือ้ท่ีในการเก็บกกันํา้ 176 ตาราง
กิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 126 กิโลเมตร ใหญ่กวา่ซีห ู76 เทา่ตวั เป็นทะเลสาบจากกําลงัมนษุย์ท่ี
สร้างขึน้บนท่ีราบสงูท่ีลอืช่ือแหง่หนึง่ของจีน สามารถลอ่งเรือชมทะเลสาบและสองฝ่ัง รวมทัง้เทือกเขาวา่น
เฟิงหลนิ ซึง่มีบรรยากาศคล้ายกบัลอ่งในแม่นํา้แยงซี ต่ืนตากบัความมโหฬารของขนุเขาสองฝ่ังแม่นํา้ 

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)   ซิงย่ี –  คุนหมิง –  อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดิน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองคนุหมิง เมืองหลวงและเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ระหวา่งทางชม
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติในมณฑลยนูนาน
ตลอดสองข้างทาง ระหวา่งทางผา่นชม ทุง่ดอก
มสัตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮวั ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึง
เดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดกูาลเพาะปลกูอ๊ิวใช่ฮวั 
และเป็นช่วงท่ีกําลงัผลดิอกบาน จนกลายเป็นคงวาม
งดงามท่ีคนจีนเองยงันิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรม
ทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียว ท่ีสามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวแหไ่ปชม
ความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ถึงเมืองคุนหมิงได้ช่ือวา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิ
ทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงทําให้มี 
ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามวา่ 
“นครแหง่ฤดใูบไม้ผลิ” และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยู่
กวา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวก็คือ

ธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ถนนคนเดนิสนิค้ายา่นใจ
กลางเมือง สนิค้าท่ีนิยมซือ้ฝากคือ เห็ดหอมแห้ง, บ๊วยรส
ตา่ง, สาหร่าย,ท้อดองหรือท้อแห้ง ของท่ีระลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

พักคุนหมิง  昆明悦成国际大饭店 (Happy Castle International Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า     
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วันที่ห้า  (5)      วัดหยวนทง + สวนซากุระ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูว่ัดหยวนทงวดัหลวงเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มือง
และใหญ่ท่ีสดุแหง่เมืองคนุหมิง และมีประวติั ยาวนานกวา่ 
1,200 ปี แตล่ะวนัจะมีผู้มาสกัการะหรือเท่ียวชมมากมาย 
ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหตัถ์ ให้ทา่นได้
นมสัการพระพทุธชินราชจําลองซึง่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์ ได้อญัเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วดั
แหง่นี ้ ซึง่พระพทุธรูปเป็นสญัลกัษณ์ เพื่อเช่ือม
สมัพนัธไมตรีระหวา่ง ไทย-จีน  นําทา่นชม สวนซากุระ ตัง้
อยุบ่ริเวณภเูขาเหยียนทง ด้านหลงัวดัหยวนทง ให้ทา่น
อิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากรุะ  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม/ท่าน 

ผู้ใหญ่   เดนิทางขัน้ต ่า 20ท่าน 28,800.-บาท/ท่าน 5,800.-บาท 
 
อัตรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน30กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
   คา่วีซา่กรุ๊ป        บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆในวงเงินทา่นละ 1 ล้านบาท 
 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่งๆอาทิคา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการเป็นต้น. 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  
   คา่นํา้หนกัเกิน30ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7 % และภาษีนกัทอ่งเท่ียว(ถ้ามี) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม 
3.  รูปถ่ายสขีนาด2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 
 
 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.  หนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) เล่มจริง มีอายุเหลือใชไ้ม่ต า่กว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 น้ิว ท่านละ 1 รูป (ไม่รบัรูปถ่ายขา้ราชการ) 
3.    ส าเนาบตัรประชาชน และ ท่ีอยู่ท่ีท  างาน (หรือแนบนามบตัรของท่าน)  
 

 
 

 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 

     ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอาทิการนดัหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบินภยัธรรมชาติฯลฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ี
เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่นการเจ็บป่วยการถูกท าร้ายการสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


