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 ชมทุ่งมัสตารด์ – โหลวผิง  

คนุหมงิ – น า้ตกเกา้มังกร-ชมซากรุะ  

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 7-10 ม.ีค. 2562 

วนัแรก  สนำมบนิเชยีงใหม ่ - คนุหมงิ- เมอืงซอืจง 

 

09.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนเชยีงใหมอ่ำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  

10.55 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU2596 China Eastern Airlines  

13.35น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ิฉำงสุย่เมอืงคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที่

ใหญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนำน มปีระชำกร 33 ลำ้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่ำ 

ครอบคลมุพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตำรำงกโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดับน ้ำทะเลประมำณ 2,000 

เมตร คนุหมงิไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพรำะมภีมูอิำกำศทีเ่ย็นสบำยตลอด

ทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนำวจนเกนิไป สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชำตทิี่
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สวยงำม ของมณฑลยนูนำนน่ันเอง เมือ่ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง ซอืจง ระยะทำงประมำณ 177 ก.ม.ใชเ้วลำ 2 ชัว่โมง 20 นำท ี

พักที ่  โรงแรม SHIZONG ZHE SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  4* 

 

วนัที ่2 เมอืงซอืจง - โหลวผงิ – ชมทุง่มสัตำรด์ (รวมรถแบตเตอรี)่ 
- น ำ้ตกเกำ้มงักร  (รวมกระเชำ้) - เดนิทำงไปเมอืงสอืหลนิ 

 

เชำ้             รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

      น ำท่ำนเดนิทำงสูโ่หลวผงิ ระยะทำง 50 ก.ม. ใชเ้วลำ 1 ชั่วโมง 

      น ำท่ำนชมดนิแดนควำมงดงำมของ ทุง่ดอกมสัตำรด์สเีหลอืงอร่ำมไปท่ัวขุนเขำ  

 

 ชมควำมยิง่ใหญ่ของทุ่งดอกมัสตำรด์ทีเ่มอืงโหลวผงิ ยิง่ใหญ่สดุลูกหลูกูตำ ทัง้

ทอ้งทุ่งไร่นำ ขนุเขำ จะแลดเูป็นสเีหลอืงไปหมด ดอกมัสตำรด์ หรอื ดอกอิ๊วใช่ฮัว 

นัน้คอืดอกน ้ำมันทีน่ ำไปสกัดเป็นน ้ำมันพชืทีใ่ชบ้รโิภคในเมอืงโหลวผงิและเมอืง

ใกลเ้คยีง สว่นยอดออ่นก็น ำไปท ำอำหำรได ้รสชำตกิ็ใกลเ้คยีงกับผักกวำงตุง้ ชว่ง

เดอืนกมุภำพันธถ์งึเดอืนมนีำคม จะเป็นชว่งฤดกูำลเพำะปลกูอิ๊ วใชฮั่ว และเป็นชว่ง

ทีก่ ำลังผลดิอกบำน จนกลำยเป็นคงวำมงดงำมทีค่นจนีเองยังนยิมชมชอบ จำก

อตุสำหกรรมทำงเกษตรไดก้ลำยมำเป็นอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว ทีส่ำมำรถ

ดงึดดูใหนั้กท่องเทีย่วแหไ่ปชมควำมงำมของทุ่งดอกมัสตำรด์แหง่นี้ 
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เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนเดนิทำงตอ่ไปยัง น ำ้ตกเกำ้มงักร ประมำณ 31 กม.หรอืเวลำประมำณ 

40 นำท ีน ้ำตกเกำ้มังกร หรอืจิว่หลง น ้ำตกเกำ้มังกร มลัีกษณะทำงธรณีวทิยำ

โดดเดน่อันเกดิจำกกำรกัดเซำะของน ้ำเป็นเวลำยำวนำน กอ่ใหเ้กดิชัน้น ้ำตก

ลดหล่ันกวำ่ 10 ชัน้และสงูต ำ่กวำ้งแคบต่ำงกัน และระหวำ่งชัน้มแีอง่น ้ำตืน้ลกึ

หลำยระดับ วัดไดจ้ำกควำมเขม้ของสนี ้ำ 

 

น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ เพือ่ชมทัศนียภำพมมุสงูเหนือน ้ำตกและแตเ่ต็มอิม่กับ
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บรรยำกำศระหวำ่งทำงทีค่อ่ยๆเดนิลัดเลำะลงมำตำมขัน้บันไดซึง่จะวนเป็น

วงกลมออกมำ 

            

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงสอืหลนิ  184 ก.ม. ใชเ้วลำ 2 ชม.36 นำท ี

ค ำ่       รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร 

     พักที ่โรงแรม DAYS HOTEL&SUITE หรอืเทยีบเทำ่  4* 

วนัที3่ เมอืงสอืหลนิ - คนุหมงิ - สวนหยวนทง ชมดอกซำกรุะ –  

ประตมูำ้ทองไกห่ยก – เมอืงโบรำณกวนตู ้ 

เชำ้             รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

       น ำท่ำนเดนิทำงสู ่คนุหมงิ 77 ก.ม. 1 ชม. 20 นำที  

  น ำท่ำนสู ่สวนหยวนทง เพือ่ชมซำกรุะบำนสะพร่ัง ชว่งน้ีชว่งเดยีวของปี  

  (ดอกไมจ้ะมำกหรือนอ้ยขึน้อยู ่กับสภำพ ณ ช่วงทีเ่ดนิทำง) 

 

เทีย่ง       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จำกนัน้อสิระช็อปป้ิงยำ่นกำรคำ้ถนนคนเดนิ(ประตมูำ้ทองไกห่ยก) 

 และ เมอืงโบรำณกวนตู ้แหลง่ของฝำกสนิคำ้

มำกมำยทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคนุหมงิ ใหท้่ำนได ้

อสิระชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง หรอื ของฝำก

ตดิไมต้ดิมอื ตำมอัธยำศัยในบรรยำกำศแบบเมอืง

โบรำณ ทีส่รำ้งขึน้มำเพือ่เป็นกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรม

ของรำ้นคำ้รำ้นขำยแบบจนีจำกนัน้น ำท่ำนแวะ รำ้น 

ผำ้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงคนุหมงิ และ รำ้นนวดเทำ้  

ค ำ่        รับประทำนอำหำรค ำ่  ณ ภัตตำคำร  

พักที ่  MEI YIN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4* 
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วนัที4่ คนุหมงิ -สวนน ำ้ตกคนุหมงิ กรงุเทพฯ  

เชำ้             รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเทีย่ว อุทยำนน ำ้ตกคนุหมงิ ทีส่รำ้งตัง้แตปี่ ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 

ลำ้นหยวน(ประมำณ 5,500 ลำ้นบำท) เพือ่น ำน ้ำแมน่ ้ำหนวิหลันเจยีงเขำ้สู่

ทะเลสำบเตยีนฉือ น ้ำตกกวำ้ง 400 เมตร สงู12.5 เมตร  

 

 

 

 

 

ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นสูส่นำมบนิคนุหมงิ 

เทีย่ง  อสิระอำหำรเทีย่งตำมอัธยำศัย (ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทัวร)์ 

ไดเ้วลำอันสมควร น ำทำ่นสูส่นำมบนิคนุหมงิ 

16.20  น. เดนิทำงสูเ่ชยีงใหมโ่ดย เทีย่วบนิที ่MU2563 China Eastern Airlines (MU 

17.10  น.   ถงึเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิำพ..พรอ้มควำมประทับใจ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 2562 

30 ทำ่นคอนเฟริม์ออกเดนิทำง 

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำ/บำท/ทำ่น พกัเดีย่ว/บำท/
หอ้ง 

7-10 ม.ีค. 2562 14,900 2,600 

 

*ช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 5,000 บำทเมือ่จองทวัร ์
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช ำระลว่งหนำ้ 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

*รำคำนีไ้มส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิไดเ้นือ่งจำกเป็นต ัว๋กรุป๊รำคำพเิศษ 

*รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมม่รีำคำเด็ก 

อตัรำนีร้วม 
- คำ่โรงแรมทีพ่ัก (หอ้งคู)่ +อำหำรเชำ้ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ  

- คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ 
- คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
- คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

- คำ่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง ท่ำนละไม่เกนิ 1,000,000 บำท (อำยุ 6 เดอืน -75 ปี ตำมกรมธรรม)์ 
- คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
- รำคำรวมภำษีสนำมบนิทุกแหง่ + ภำษีน ้ำมัน 
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- น ้ำหนักสมัภำระตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด (กระเป๋ำโหลดใตเ้ครือ่ง จ ำกดัท่ำนละ 1 ใบ เท่ำนัน้ ไม่เกนิ 20 
กโิลกรัม) 

- หัวหนำ้ทัวรเ์ดนิทำงจำกไทย 
- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีเพือ่โปรโมทสนิคำ้พืน้เมอืง ในนำมของรฐับำล ตำมรำยกำรทวัรน์ีค้อื 
บวัหมิะ, หมอนยำงพำรำ,หยก,ผำ้ไหม (ทำงทวัรจ์ะจดัใหท้ำ่นลง 2 รำ้น) ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบไุวใ้น

โปรแกรมทวัรเ์พรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จงึอยำกเรยีนชีแ้จงลูกคำ้ทกุทำ่นวำ่ รำ้นรฐับำล
ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนลูกคำ้ทกุทำ่นเขำ้ชม ทำ่นสะดวกซือ้หรอืไมท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจ
ของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ำกทำ่นไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้รำ้นรฐับำล หรอื 

ตอ้งกำรแยกตวัออกจำกคณะเมือ่ถงึรำ้นรฐับำล ทำงบรษิทัมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยที่
เกดิข ึน้จำกทำ่น..เป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/ทำ่น/รำ้น  
 

อตัรำนีไ้มร่วม 
-คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 
-คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดี 
ฯลฯ 

-คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร  
-คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 
-คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) และคำ่ภำษีบรกิำรหัก ณ ทีจ่่ำย 3%  

- คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิกวำ่ก ำหนด 

- คำ่วซีำ่เขำ้ประเทศจนี  
- คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรำยกำร 120 หยวน/ ทำ่น 

หมำยเหตุ 
เน่ืองจำกรำคำน้ีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จงึไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ทัง้ส ิน้ ถำ้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 45 วนั ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนื
เงนิมัดจ ำ หรอื เงนิทัง้หมดใหก้บัท่ำน 

- เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
- บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้

- รำยกำรท่องเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 
- บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณท์ีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, 
กำรถูกท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้, กำรยกเลกิเทีย่วบนิกะทันหันจำกสำยกำรบนิ หรอืจำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ 
- ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุด

งำน, กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื
เจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
- หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม
ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่

อืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
-  หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำง
เพือ่ท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

- ทำงบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษัิทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, 
ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษัิทฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบ
เหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 

- ทำงบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุี่
เกดิจำกควำมประมำทของตวันักท่องเทีย่วเอง 
- เน่ืองจำกตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่ำนไม่สำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะไม่

วำ่ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ ก่อนทุกครัง้  มฉิะนัน้
ทำงบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 


