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คนุหมงิ ตงชวน แผน่ดนิสแีดง 
4 วนั 3 คนื 
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วนัเดนิทาง ราคา  พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่กรุป๊ 

1 – 4 พ.ย. 61 14,999.- 3,500.- รวมแลว้ 

24 – 27 พ.ย. 61 14,999.- 3,500.- รวมแลว้ 

6 – 9 ธ.ค. 61 15,999.- 3,500.- รวมแลว้ 

22 – 25 ธ.ค. 61 14,999.- 3,500.- รวมแลว้ 

*ไมม่รีาคาเด็ก ไมแ่จกกระเป๋า 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-คนุหมงิ 

18.00 น. พรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะเชค็อนิ D สายการบนิ Lucky Air  

20.55 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยเทยีวบนิท ี8L 612  

23.50 น. ถงึสนามบนินครคุนหมงิ เมอืงเอกของมณฑลยนูนาน ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี มขีนาดใหญ่
เป็นอันดับ 6 จากทังหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพนืท ี15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงเหนือระดับนํา 
ทะเล 6,200 ฟตุ มปีระชากร 33 ลา้นคน มชีนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า คุนหมงิไดช้อืว่าเป็นเมอืงแห่งฤดู
ใบไมผ้ล ิมทัีศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปี เสน่หด์งึดูดนักท่องเทยีวคอืธรรมชาตแิละ
ภมูอิากาศทไีมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป  

 นําทา่นเขา้พักท ีLONGWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง คนุหมงิ-ภเูขาหมิะเจยีวจอื-ถงัเตยีน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นนังรถไป “ภผูามรกต” เขตทอ่งเทยีวแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน เป็นภเูขาหมิะความสงู 4,223 
เมตรจากระดับนําทะเล อยูห่่างจากนครคุนหมงิเพยีง 160 กโิลเมตร เขตภเูขาสงูทอีดุมดว้ยเขตป่าสน 
หนา้ผาตระหงา่น ธารนําแข็ง นําตก และทะเลสาบ ทา่นสามารถทอ่งเทยีวไดทั้ง 4 ฤดูกาล ดอกไมบ้าน
ชว่งฤดูใบไมผ้ลใินเดอืนเมษายน-มถิุนายน หนา้รอ้นจะมดีอกไมป่้าเรยีร่ายตามใบหญา้ทอ้งฟ้าจะสว่าง
สดใส (ประมาณ 1 ชวัโมง.) 

 

 เรมิตน้ทอ่งเทยีวทคีวามสงู 3,500 จากระดับนําทะเล นําทา่นนังรถอทุยาน แลว้ไปตอ่กระเชา้ลอย 
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ฟ้าขนึไปทสีถานี DAHAIQING ในระดับความสงู 3,850 เมตรจากระดับนําทะเล เดนิชมธรรมชาตเิป็น
เสน้ทางวงกลม ผา่นลําธารเล็กๆ ทมีชีอืวา่ “Flower Stream” ลัดเลาะเพลนิชมนําตกรายทาง ซงึเมอื
เขา้สูฤ่ดหูนาวนําตกจะกลายเป็นนําตกนําแข็ง เลยีวขวาขนึเขาต่อจะผ่าน “ผาพระจันทร”์ แลว้ชม “สระ
อสูรกาย” ทคีวามสงู 3,950 จากระดับนําทะเล ชม “Moobang Hai มูป่ังไห”่ ทคีวามสงู 4,050 จาก
ระดับนําทะเล นําชม “สระสวรรค”์ ทคีวามสูง 4,150 จากระดับนําทะเล  ลดระดับลงมาทคีวามสูง 
3,987.3 เมตรจากระดับนําทะเล เดนิผา่นชอ่งเขา “แคบจรงิๆนะจะบอกให ้Narrow Strip of The Sky” 
กลับลงมาทสีถานกีระเชา้ ตอ่รถอทุยาน 

 หมายเหต ุ 
- การท่องเทยีวฤดูหนาวในเขตภูเขาสูง ท่านควรเตรียมเสอืผา้อุปกรณ์กันหนาว ถุงมอื ถุงเทา้ ให ้

เพยีงพอ และอยา่ลมืนําเสอืกนัฝนตดิตัวไป 

- ผูท้เีดนิไมถ่งึ Heavenly Lake สามารถเดนิตามกําลังตัวเอง และกลับมารอคณะตามเวลาทนัีดไว ้  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร(พนืเมอืง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงถางเตยีน ชมบรรยากาศทสีวยงามของทังสองขา้งทาง 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

พักท ีWANG TONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม ถางเตยีน-ตงชวน-แผน่ดนิสแีดง-คนุหมงิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ ตงชวนเขตชนบททตีังอยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมงิ เป็นเขตดนิสแีดง 
“หงถู่ต”ี ขนาดใหญ่ทมีชีอืเสยีงของโลก เรมิเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกเมอืราวกลางปี ค.ศ. 1990 โดย
ชา่งภาพชาวจนีคน้พบและถ่ายภาพสสีันของไร่นาในเขตภูเขาหวู่เหมงิ เมอืงตงชวน ภาพถ่ายของเขา
ชนะการประกวดโดยสถานทใีนภาพถา่ยไมถ่กูเปิดเผย ยงัคงเก็บเป็นความลับมาไดอ้กีหลายปี ภายหลัง
ตงชวนเรมิเป็นทรีูจ้ักมากขนึจํากดัเฉพาะแตใ่นกลุม่ตากลอ้ง ภาพของ “หงถูต่”ี เรมิแพรท่างอนิเทอรเ์น็ต 
กระแสสอบถาม “ภาพนถี่ายทไีหน” ฮอืฮามาประมาณอกี 2 ปี วันนนัีกท่องเทยีวอยา่งเราขอโอกาสไป
ชนืชมความงามและกดชตัเตอร ์แฉ๊บ ๆ ๆ ทเีขตแผน่ดนิสแีดง (เดนิทางประมาณ 3.5 ชวัโมง) 

เทยีง ถงึตงชวน รับประทาอนกลางวันทภีตัตาคารบนเขา (พนืเมอืง) 

 ตงชวนหงถูต่ ีสสีันของตงชวน คอืแปลงไร่แปลงนาของชาวบา้น เมอืดอกชานํามันเบ่งบานผนืไร่จะ
เป็นสเีหลอืงอร่าม ไมด้อกสขีาวจะเนรมติไร่ใหเ้ป็นสขีาว แปลงขา้วโพดจะพรมไร่ใหเ้ป็นสเีขยีว แปลง
เก็บเกยีวจะมสีแีดงจุดขาวเพราะกระจุกพชืไร่ทนํีามากองรวมกัน แปลงดนิว่างเปล่าจะแดงจัดเพราะสี
ของดนิ พืชไร่ต่างชนิดทําใหเ้กดินาไร่ต่างสี ไร่ต่างสีทัวทังหุบทังเขาทําใหเ้กดิภาพทีงดงามเกนิ
บรรยาย ดเูหมอืนเคก้หลายชนัหลากรส ชนัลา่งอาจเป็นเคก้รสกาแฟ ปทัูบดว้ยเคก้ใบเตย ซอ้นบนดว้ย
เคก้รสวานลิา แตง่หนา้ครมีสขีาวละมนุ หรอือาจจะดเูหมอืนอะไรก็ไดท้เีรามองแลว้เห็น...คดิแลว้เป็น...
อยา่งนัน   

  สขุใจกบัการชมววิถา่ยรปู นําท่านไปทจีดุถา่ยรปูทขีนึชอื เชน่ จุดชมววิโลเ่ฉยโกว หุบลาดชนัสสีัน
สดใส ทดีอยอศัดง, จดุชมววิเจนิเซยีวหยวน เขตนาขนับันไดพระจันทร-์จุดชมววิตา่หมา่คา่น สวน
สวยหลากส ีฯลฯ    
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  ดนิสแีดง สแีดงของดนิส่วนใหญ่จะเป็นสอีอกไซด์ของเหล็กและอลูมเินียม แสดงถงึการทดีนิมี
พัฒนาการสงู ผ่านกระบวนการผุพังสลายตัวและซมึชะมานาน เป็นดนิทมีกีารระบายนําด ีแต่มักจะมี
ความอดุมสมบรูณ์ตํา ดนิสแีดงจะเป็นดนิทอีอกไซดข์องเหล็กหรอือลมูเินยีมไมม่นํีาเป็นองคป์ระกอบ  

  แลว้นําท่านเดนิทางกลับคุนหมงิ  แวะรา้นนวดฝ่าเทา้ เลอืกชอืยาสมนุไพรจนี รวมถงึ “บัวหมิะ” ยา
  ทาแกนํ้ารอ้นลวกททีา่นรูจ้ักด ี  

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีLONG WAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี  คนุหมงิ-วดัหยวนทง-รา้นไขม่กุ 

เชา้  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพีัก 

 นําท่านไปเทยีววดัหยวนทง วัดทใีหญ่และเกา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงคุนหมงิ มปีระวัตยิาวนานกว่า 1,200 ปี 
นําทา่นนมสัการพระพทุธชนิราชทจํีาลองมาจากเมอืงไทย แวะรา้นใบชา แวะรา้น “ผา้ไหม” 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร แลว้นําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ 

18.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี8L 801 

19.45 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

*************************** 

อตัรานรีวม   คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก   2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / 
ค่าบัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 
ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   

คา่บรกิารไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ 60 หยวน, 
ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 80 หยวนและค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 60 หยวน / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่นและในกรณีทสีถานฑตูจนียกเลกิวซีา่กรุ๊ปหรอืในบางกรณ ีบางทา่น
ทสีถานฑตูไมอ่นุญาตใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึ
ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักค่าใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 วัน
เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

-ความเสยีหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ
ถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 
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-การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรือ
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์ 
(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีูปทังดา้นซา้ย
และดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ัด-มดื-ดํา-
ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้มไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการ
สแกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหม่ และ
รปูถา่ยตามตัวอยา่ง   
 

หมายเหตุ  การยืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ทัวร์
สามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนี
ซึงกฎเกณฑ์การยืนค่าธรรมเนียมการใช ้
เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมี
การประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการ
โดยไมท่ราบล่วงหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบ
ในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ มี
ผลตา่งของคา่วซีา่ 700 บาท  

 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE) 

ความคุม้ครอง (COVERAGE) 
เด็ก 1 เดอืน-15 ปีและผูใ้หญ ่70 ปีขนึไปรับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั 

ทนุประกนั 
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาลเนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ยเพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการสง่ศพกลับประเทศ 
(เนืองจากอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์
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การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณตีอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ุณสมชายประทุมสุวรรณทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึฯลฯท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อทีคุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถือ 081-6515209 หรือเลือกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรือตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


