
 
 
 

 
 

 

TG คนุหมงิ-ตา้หล-ีลเีจยีง-จงเตยีน6 วนั 5 คนื           
 



 

   พเิศษ !แถมโชวจ์างอวโีหมว Impression of Lijiang 
นงักระเชา้กอนโดลา่ขนึภูเขาหมิะมงักรหยก 

วนัเดนิทาง ราคา /             ราคา
เด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่ 

26 – 31 ม.ค. 61 25,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
27 ก.พ. – 4 ม.ีค. 61 25,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
24 – 29 ม.ีค. 61 26,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
24 – 29 เม.ย. 61 26,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
27 ก.ค. – 1 ส.ค. 61 26,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
28 ส.ค. – 2 ก.ย. 61  25,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
20 – 25 ต.ค. 61  28,999.- 5,000.- รวมวซีา่กรุ๊ป 
 
 
 

การเดนิทาง 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตา้หล ี ✈ 🍽 Z MAX HOTEL หรอื  N DEGREE HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 
2 เจดยี ์3 องค-์หมูบ่า้นสโีจว-โคง้แรกแยงซเีกยีง ชอ่งแคบเสอืกระโจน-จงเตยีน-เมอืงเกา่ 🍽 🍽 🍽 ZHAXIDELE HOTEL หรอื HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทยีบเทา่ 4 ดาว 
3 วัดซงจา้นหลงิ-ลเีจยีง-ลเีจยีงเมอืงเกา่ 🍽 🍽 🍽 

JI XAING YUAN HOTEL หรอื เอเดนจ ์ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  4 ดาว 
4 ลเีจยีง-ภเูขาหมิะมังกรหยก(กอนโดล่า)-โชวจ์างอวโีหมวหมูบ่า้นนําหยก-สระมงักรดํา 🍽 🍽 🍽 Y YUNHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 ฉู่สง-คนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู-้ชอ้ปปิง 🍽 🍽 🍽 LONG WAY HOTEL หรอื DYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
6 คนุหมงิ-วัดหยวนทง-สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 ✈ - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
โปรดทราบ 
1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ ให ้
ทราบในเวลากระชันชดิท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผอืเวลาและ
สอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงัเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 
2. การประชาสัมพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คือ บัวหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไข่มุก จําเป็นตอ้งบรรจุในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกทา่นทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  
3. ใหถ้อืวา่ลูกคา้ทกุทา่นรับทราบวา่สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวันโดยไมม่กีาร
ตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
 
 
รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก สวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตา้หล ี
08.00 น. พรอ้มกันทีสุวรรณภูมิ อาคารผู โ้ดยสารขาออกชัน 4 เกาะเช็คอิน  D สายการบินไทย 
  ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู3-4         
10.50 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคุนหมงิ โดยเทยีวบนิท ีTG 612  
14.05 น. ถงึสนามบนินครคนุหมงิ เมอืงเอกของมณฑลยนูนาน ตังอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ม ี ขนาดให ญ่

เป็นอันดับ 6 จากทังหมด 27 มณฑล ครอบคลมุพนืท ี15,561 ตารางกโิลเมตร อยู ่ สู ง เ ห นื อ ร ะ ดั บ นํ า 
ทะเล 6,200 ฟตุ มปีระชากร 33 ลา้นคน มชีนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ คุนหมงิไดช้อืวา่เป็นเมอืงแห่งฤดูใบไม ้
ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเทียวคือธรรมชาติและ
ภมูอิากาศทไีมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป  

 นําทุกท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตา้หล ีเมอืงตา้หลทีคีนไทย
ทัวไปรูจั้กในชอื "หนองแส" หรอื "ตาลฟีู" เป็นแหล่งชมุชนสําคัญของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชนชาตสิว่น
นอ้ยของจนี ตังอยู่บนทรีาบสงูยูนนาน-กุย้โจว บนความสงู 1,890 เมตรจากระดับนําทะเล ห่างจากนคร
คุนหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดยรถโคช้ (5 ชวัโมง)  

ราคารวม ค่าวซีา่กรุ๊ป 800 บาท, ค่าธรรมเนียมตัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่าย
คา่ทัวรเ์พมิเตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนียมตัวเพมิจากนี 
ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนรถรวม 140 หยวน, หวัหนา้ทวัรไ์ทย 60 หยวน 
หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม,ราคาอาจเปลยีนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ กรณีประกาศขนึราคาคา่บตัรผา่นประตหูรอืค่าธรรมเนียมอนืๆ* มปีระกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 
บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว *ครบ 10 ทา่นออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวร์
ไทยแต่มไีกดจ์นีพูดไทยรับทสีนามบนิคุนหมงิ/ ครบ 16 ทา่นออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ
พรอ้มกับคณะ 



18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น ทภีตัตาคารระหวา่งทาง 
21.00 น. ถงึตา้หลนํีาทา่นเขา้ทพัีก  
  พักท ี Z MAX HOTEL หรอื N DEGREE HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีอง ผา่นชมเจดยี ์3 องค-์หมูบ่า้นสโีจว-โคง้แรกแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน - 
  จงเตยีน-เมอืงเกา่ 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
 ชมเมอืงตา้หล ีนําท่านผ่านชมเจดยีส์ามองค์ ซงึเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงตา้หล ีเจดยี ์3 องค ์มอีงค์

ประธาน 16 ชนัอยูต่รงกลาง มชีอืเรยีกวา่ “เชยีนสวนิถ่า” สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมอืสรา้งอาณาจักร
ตา้หล ีเมอืประมาณ 1,000 ปี ทผีา่นมา ถกูลมฝนกดักร่อน เผชญิแผ่นดนิไหวหลายครังแต่ก็มกีารบูรณะ
เรอืยมา พุทธศาสนาทเีมอืงตา้หลเีจรญิเตบิโต และรุ่งเรืองสดุ ๆ ในสมัยราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มงิ  
นําชมหมูบ่า้นสโีจว แวะชมการแสดงพืนเมอืงชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถว้ย การดมืชาสามรส
เดมิทีเป็นวธิีการตอ้นรับแขกทมีีเกียรตขิองเจา้ผูค้รองเมืองตา้หลีในสมัยโบราณและแพร่ หลายไปสู่
ชมุชนจนทุกวันน ี"การดมืชา สามถว้ย สามรส" ซงึก็คอื "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คดิ" "ชาขม" 
เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขงิสด-นําผงึ-เนือวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคดิ" ใส่
เครอืงเทศ รสชาจงึมรีสแปลกชวนคดิ "ชาสามรส" ไม่เพยีงแต่มปีระวัตอิันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชวีติ
ที ลึก ซึ ง ไ ว ้ด ้ว ย  * *  ช ม สิน ค ้า พื น เ มื อ ง  เ ช่ น  ผ ้า บ า ติก  หิน อ่ อ น แ ห่ ง เ มื อ ง ต ้า ห ลี ฯ ล ฯ 
แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจงเตยีน ผ่านเขตลีเจียงเขา้สู่ทีราบสูงเต๋อซงิ ระหว่างทาง นําท่านชมโคง้แรก
แมนํ่าจนิซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทไีหลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลยีวจากใตมุ้ง่สูท่ศิเหนือโดยตโีคง้ 180 องศา 
แลว้ไหลไปรวมกบัแมนํ่าอกีสายหนงึกลายเป็นแมนํ่าแยงซเีกยีง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารระหวา่งทาง 
 นําท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลปิ ปิงจอร์จ” ซงึเป็นหุบเขาทีลกึแห่งหนึงในโลก ชม

ทวิทัศน์ของหุบเขา และกระแสนําทไีหลแรงของสายนําแยงซเีกยีง พรอ้มกับชมววิภเูขาหมิะมังกรหยกใน
ดา้นทสีงูทสีดุ แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตยีน ทนีีทอ้งทุ่งกวา้งแห่งทเิบต จะปรากฏแกส่ายตา ท่านจะไดเ้ห็น
ฝงูจามรหีรอืวัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต และทนีีคอืเขต “จงเตยีน“ ทอียู่ในความสงู 
3,350 เมตร จากระดับนําทะเล เป็นจุดทเีจา้หนา้ทจีนีสนันฐิานว่า คอืเขตเมอืงสวรรค ์หรอื แชงการลีา่ ที
กลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทเีลอืนหาย” THE LOST HORIZON   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
 อสิระเดนิเทยีวในเขตเมอืงเก่าจงเตยีน ชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้น เรือน

กอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซอืของทรีะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครอืง ประดับดนิ
เผาเครอืงเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต   พักท ี ZHAXIDELE HOTEL หรอื HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีาม วดัซงจา้นหลงิ-ลเีจยีง-ลเีจยีงเมอืงเกา่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  นําชมซงจา้นหลนิ วัดลามะทมีอีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สรา้ง

ขนึโดยทะไลลามะองค์ที 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดยจักรพรรดแิห่ง
ราชวงศ์ชงิ วัดจา้นหลนิซือมีรูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทีนครลาซาแห่งทเิบต แต่ขนาดมีการ
ย่อสว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซอืนีถอืว่าเป็นศูนยก์ลางแห่ง



พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทรีาบสงูทเิบตนันเอง ท่านจะไดส้มัผัสกับวัฒนธรรมของชาวทเิบตเพราะทนีีคอื
เขตทเิบตนอ้ย  

11.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 
  นําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงลเีจยีง(3 ชวัโมง) เมอืงซงึอยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400 เ ม ต ร  จ า ก

ระดับนําทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลเีจียงเป็นทตัีงถนิฐานของชนเผ่านาซซีงึอพยพมาจากทเิบต 
เผ่านาซอียูใ่นสังคมทมีผูีห้ญงิเป็นใหญ่ เลอืกซอืใบชาผเูออ่ร ์สนิคา้ขนึชอืของยนูนาน 

18.00 น. ถงึลเีจยีงรับประทานอาหารเย็นทภัีตตาคาร(สกุนีอ้งแซลมอน) 
  อสิระเดนิชมเมอืงเก่าลเีจียง ทางเดนิปูดว้ยหนิอัดแน่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ลําธารทไีหลผ่าน

เกอืบทุกหลังคาเรือน สะพานโคง้หนิเก่าแก่ ตน้หลวิรมิลําธารทีกงิใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละ
สายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกนัทตีลาดสเีหลยีม “ซอืฟางเจยี” ศูนยก์ลางการคา้ขายซอืหาสนิคา้ของ
ชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทังหมดนีทําใหล้เีจยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดย
องคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมอืปี ค.ศ.1997    พักท ีJI XAING YUAN HOTEL หรอื เอเดนจ ์ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสี ี  ลเีจยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก(กอนโดลา่)-โชวจ์างอวโีหมว-หมูบ่า้นนําหยก-สระมงักรดํา 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
 ยามเชา้ชมลเีจยีง เมอืงเกา่ดายัน ทมีปีระวัตมิากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี

แลว้   นําท่านชมภเูขาหมิะมังกรหยก ซงึตังอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาตขิองจนี และมธีรรมชาตทิเีลอืง
ลอืว่าเป็นสดุยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจีน ภเูขาหมิะมังกรหยกมเีทอืกเขาทังหมด 
13 ลูกโดยยอดเขาทสีดุนันถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับนําทะเล จงึมหีมิะปกคลุมตลอดปี ในขณะททีุ่ง
หญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขียวขจี   นังกระเชา้ลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเชา้แบบปิดกันลม-
ความจุ 6 ทีนัง) ขนึชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชมป่าสนดกึดําบรรพ์และววิธรรมชาติที
สวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทคีวามสงูกว่า 4,500 เมตร นําชมธารนําแข็ง ตนืตาตนืใจกับหมู่เมฆทบีดบัง
เทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็นทางดจุแดนสวรรค ์ 
หมายเหต ุผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงและเขา้ใจวา่ กรณีกระเชา้ “กอนโดล่า” ขนึภเูขาหมิะ มั ง ก ร ห ย ก
ดา้นความสงู 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้นึไมว่า่เนอืงจากเหตุใดก็ตาม ผูจั้ดจะจัดใหท้่านขนึกระเชา้ภเูขาหมิะ
มังกรหยกดา้นทุง่หญา้เหวนิซานผงิแทน แต่ถา้ปิดทัง 2 แหง่ ทางผูจั้ดพจิารณาจะจัดรายการอนืให ้ถา้จัด
ไม่ได จ้ะคืนค่ ากระ เ ชา้ให  ้แต่ถ า้บัตรกระ เช า้ ได ใ้ช ไ้ปบางส่วนแล ว้จะไม่มีการคืน เงินใดๆ 
 ลงจากเขาหมิะมังกรหยก นําท่านเขา้สูเ่วทกีารแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ ทไีดถู้กสรา้งขนึเพือให ้
ทา่นไดช้มการแสดง 1 ชวัโมง อันแสนประทับใจ ชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผูกํ้ากับชอืดัง “จา
งอวโีหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาตสิ่วนนอ้ย 10 เผ่า พสิูจน์ว่าวันนีชาวนากับดาราก็เป็นคน
เดยีวกันได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  
 นําชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมังกรดํา ทมีทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีชม “เกง๋

หนงึเหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระนําทสีรา้งขนึในสมัยกลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” ทเีรยีกอกีชอื
หนึงว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคดิถงึ สะพานนีจะแบ่งสระมังกรดําออกเป็นสองสว่น 
ขา้งสะพานมศีาลาจีน 3 ชัน ชอื “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทังหมดนีถา้อากาศอํานวย นํานงิ ทอ้งฟ้า
แจ่มใส ภเูขาหมิะมังกรหยกทัง 13 ยอดทีอยู่ดา้นหลัง จะทอดเงาสะทอ้นลงบนสระนํา ถอืว่าเป็นภาพที
สวยทสีดุในลเีจยีง และภาพนยีังเป็นสญัลกัษณ์ของการท่องเทยีวเมอืงลเีจยีงอกีดว้ย นําท่านเดนิทางไป
ฉู่สง (ประมาณ 5 ชวัโมง) 



19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคารระหวา่งทาง 
  พักทฉู่ีสง  YUNHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
วนัทหีา้ ฉูส่ง-คนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู-้ชอ้ปปิง 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
 เดนิทางกลับสู่นครคนุหมงิโดยรถโคช้   แวะชมเขตเมอืงเก่ากวนตู ้ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ห่าง

จากตัวเมอืงคุนหมงิ 17 กม. มพีนืท ี1.5 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจา้
บรรพบุรษุ นําทา่นไปถา่ยรูปกับเจดยีโ์บราณ มคีวามสูง 14.5 เมตร สรา้งในปี ค.ศ. 1457 บรูณะใหม่เมอื
ปี ค.ศ. 1987 สรา้งจากขา้วเหนียวและดนิแดงและตัดเป็นกอ้นๆนํามาก่อสรา้งเป็นเจดีย ์ มนํีาหนักรวม 
1,350 ตัน บรเิวณฐานเจดยี์เจาะเป็นช่องสทีศิทาง ความกวา้งขนาดรถมา้วงิผ่านไดโ้ดยรอบเจดยีเ์ป็น
ถนนโบราณและมรีา้นคา้ทสีรา้งใหมเ่ลยีนแบบของเกา่   

13.00 น. ถงึคุนหมงิรับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  แวะรา้น นวดฝ่าเทา้ เลอืกชอืยาสมุนไพรจนีทมีชีอืเสยีง รวมถงึ “บัวหมิะ” ยาทาแกนํ้ารอ้นลวกทที่านรูจั้ก
ด ี แวะรา้นผา้ไหมสนิคา้ OTOP ของจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
 พักท ีLONG WAY HOTEL หรอื DYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 
วนัทหีก คนุหมงิ-วดัหยวนทง-สุวรรณภมู ิ
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

นําทา่นไปเทยีววัดหยวนทง วัดทใีหญ่และเก่าแกคู่บ่า้นคูเ่มอืงคนุหมงิ มปีระวัตยิาวนานกว่า 1,200 ปี นําทา่น
นมสัการพระพุทธชนิราชทจํีาลองมาจากเมอืงไทย แวะรา้นใบชา แวะรา้น “ไขม่กุ” 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร ** ชวนชมิสกุเีห็ด นําซปุไกดํ่า ทขีนึชอืของคนุหมงิ 
15.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 613   
16.30 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
18.20 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิ(เฉพาะกรุ๊ปทเีดนิทางวันท ี24 เม.ย. และ วันท ี20 ต.ค. 61)  

******************************** 
คา่บรกิาร พักเดยีวจา่ยเพมิ 5,000 บาท * ไมม่รีาคาเด็ก 
อตัรานรีวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุป๊) / ค่าทพัีก 2 ทา่นต่อ 1 หอ้งคู ่/ ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่าบัตร
เขา้ชมสถานทที่องเทียวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิที
นําหนักไมเ่กนิ 30 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุป๊ 800 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   



คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตัวเชน่ค่าโทรศัพทค่์าซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ 60 หยวน, คา่
ทิปไกด์ทอ้งถนิ 80 หยวนและค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ไทย 60 หยวน / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ดว่นและในกรณทีสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณี บาง
ทา่นทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ ค่าภาษี 7 % และภาษี 3% 
หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีม่สามารถไปเทยีวในสถานททีี
ระบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทางบรษัิทฯ 
จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมคี่าบัตรผา่นประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวรต์อ้งจ่ายจรงิ
แตถ่า้ไมม่คี่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไม่สามารถขอ
หักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ําประกันอุบัตเิหตุไวใ้หกั้บลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 
15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจะมีการเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีมีการขนึลงของ
เงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนียมต่างๆ 
สาํรองทนีงั  มัดจํา 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทเีหลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 
เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วันเก็บ
ค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บคา่ใชจ่้าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 
1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 
ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ 
-ความเสียหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษัทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืค่าใชจ่้ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการถูก
ทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตุตา่งๆฯลฯ 
-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอันเนืองมาจากมีสงิผดิกฎหมายหรือ
เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทงัดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจ
ใชไ้มไ่ดก้รุณาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 
หมายเหตุ การยนืวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยนืไดท้ีหลายหน่วยงานในประเทศจีนซงึกฎเกณฑ์การยืน
ค่าธรรมเนียมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลียนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชันชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE) 

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 
เด็ก 1 เดอืน-15 ปีและผูใ้หญ่ 70 ปีขนึไปรับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั 

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตุสว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. ค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 



(Accident Medical Expense while travelling.) 500,000 บาท 
3. คา่ใชจ้่ายการเคลอืนยา้ยเพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการสง่ศพกลับประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตุระหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิต่อบคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบัุตเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์
การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุัตเิหต ุ/ กรุป๊ - แตล่ะครังไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์
คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัแตเ่ป็นการสรุปขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อนิชัวรันสค์ุณสมชายประทุมสวุรรณทโีทร 02-649-
1049 และมอืถอื 081-6515209 
* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงคข์อง
บรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกันภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครองการ
เจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯทา่นสามารถตดิตอ่ขอทราบ
รายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อทคุีณสมชายประทมุสวุรรณตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอร์
อนิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทนประกันภยัอนืๆที
ทา่นรูจั้กและพอใจ 


