
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
TG คนุหมงิ-ตา้ล-ีลเีจยีง-จงเตยีน

6 วนั 5 คนื 



พเิศษ !แถมโชวจ์างอวโีหมว Impression of Lijiang 

นงักระเชา้กอนโดลา่ขนึภเูขาหมิะมงักรหยก 

วนัเดนิทาง ราคา /             
ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่ 

13-18 ต.ค. 60 26,999 4,500 รวมวซีา่กรุ๊ป 

28 ต.ค.-2 พ.ย. 60 26,999 4,500 รวมวซีา่กรุ๊ป 

17-22 พ.ย. 60 25,999 4,500 รวมวซีา่กรุ๊ป 

28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61  (ปีใหม)่ 28,999 5,000 รวมวซีา่กรุ๊ป 

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60  (ปีใหม)่ 29,999 5,000 รวมวซีา่กรุ๊ป 

30 ธ.ค. – 4 ม.ค. 61  (ปีใหม)่ 31,999 5,000 รวมวซีา่กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดทราบ 

1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอื
แจง้ ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผอื
เวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครังเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 

2. การประชาสมัพันธส์นิคา้พนืเมอืงของจนี คอื บวัหมิะ หยก นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไขม่กุ จําเป็นตอ้งบรรจุ
ในรายการเพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทยีวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้า่น
แวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

3. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวนัโดยไม่
มกีารตกลงเรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทยทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

 

 

ราคารวม คา่วซีา่กรุ๊ป 800 บาท, คา่ธรรมเนยีมตัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทาง
อาจตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พมิเตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมตัวเพมิจากน ี

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนรถรวม 140 หยวน, หัวหนา้ทัวรไ์ทย 60 หยวน 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม,ราคาอาจเปลยีนแปลงโดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีประกาศขนึราคาคา่บัตรผา่นประตหูรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ* มปีระกัน
อบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทกุวนัทอ่งเทยีว *ครบ 
10 ทา่นออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทยแตม่ไีกดจ์นีพดูไทยรับทสีนามบนิคนุหมงิ / ครบ 16 
ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกับคณะ 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู-ิคนุหมงิ-ตา้หล ี

08.00 น. พรอ้มกันทีสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย 
  ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู3-4        (กรุป๊ วนัท ี28 ธ.ค นดัเวลา   06.00 น ) 

10.50 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยเทยีวบนิท ีTG 612 ( กรุป๊ วนัท ี28 ธ.ค  บนิเวลา 09.10 น ) 

14.05 น. ถงึสนามบนินครคนุหมงิ เมอืงเอกของมณฑลยนูนาน ตังอยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ม ี ขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทังหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพนืท ี15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนือ
ระดับนําทะเล 6,200 ฟตุ มปีระชากร 33 ลา้นคน มชีนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า คุนหมงิไดช้อืว่าเป็น
เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิมทีัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทังปี เสน่หด์งึดูดนักทอ่งเทยีว
คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทไีมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป  

 นําทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้เดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงตา้หล ีเมอืงตา้หลทีคีน

ไทยทวัไปรูจ้ักในชอื "หนองแส" หรอื "ตาลฟี"ู เป็นแหลง่ชมุชนสําคัญของชนชาตไิป๋ 1 ใน 55 ชน
ชาตสิว่นนอ้ยของจนี ตังอยูบ่นทรีาบสงูยนูนาน-กุย้โจว บนความสงู 1,890 เมตรจากระดับนําทะเล 
หา่งจากนครคนุหมงิประมาณ 400 ก.ม. เดนิทางโดยรถโคช้ (5 ชวัโมง)  

18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น ทภีตัตาคารระหวา่งทาง 

21.00 น. ถงึตา้หลนํีาทา่นเขา้ทพีกั  
  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 ีนําทา่นผา่นชมเจดยีส์ามองค ์ซงึเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงตา้หล ีเจดยี ์3 องค ์มี

องคป์ระธาน 16 ชันอยู่ตรงกลาง มชีอืเรียกว่า “เชยีนสวนิถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดษิฐานเมอื
สรา้งอาณาจักรตา้หล ีเมอืประมาณ 1,000 ปี ทผีา่นมา ถกูลมฝนกดักรอ่น เ ผ ชิญ แ ผ่ น ดิน ไ ห ว
หลายครงัแตก่็มกีารบรูณะเรอืยมา พทุธศาสนาทเีมอืงตา้หลเีจรญิเตบิโต และรุ่งเรอืงสดุ ๆ ในสมัย
ราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มงิ  

 นําชมหมูบ่า้นสโีจว แวะชมการแสดงพนืเมอืงชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถว้ย การดมืชา

สามรสเดมิทเีป็นวธิกีารตอ้นรับแขกทมีเีกยีรตขิองเจา้ผูค้รองเมอืงตา้หลใีนสมัยโบราณและแพร ่
หลายไปสูช่มุชนจนทุกวันนี "การดมืชา สามถว้ย สามรส" ซงึก็คอื "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชา
ขบ คดิ" "ชาขม" เป็นชาย่างจงึมรีสขม "ชาหวาน" ใสข่งิสด-นําผงึ-เนอืวอลนัท จงึออกรสหวาน 
ส่วน "ชาขบคดิ" ใส่เครอืงเทศ รสชาจงึมรีสแปลกชวนคดิ "ชาสามรส" ไม่เพยีงแต่มปีระวัตอิัน
ยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชวีติทลีกึซงึไวด้ว้ย ** ชมสนิคา้พนืเมอืง เชน่ ผา้บาตกิ หนิอ่อนแห่ง
เมอืงตา้หลฯีลฯ 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงจงเตยีน ผ่านเขตลเีจยีงเขา้สู่ทรีาบสงูเต๋อซงิ ระหว่างทาง นําท่านชมโคง้

แรกแมนํ่าจนิซาเจยีง (แยงซเีกยีง) ทไีหลลงมาจากทเิบต ไดเ้ลยีวจากใตมุ้ง่สูท่ศิเหนือโดยตโีคง้ 
180 องศา แลว้ไหลไปรวมกบัแมนํ่าอกีสายหนงึกลายเป็นแมนํ่าแยงซเีกยีง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารระหวา่งทาง 



 นําทา่นไปชมหบุผาเสอืกระโจน “ไทเกอรล์ปิ ปิงจอรจ์” ซงึเป็นหบุเขาทลีกึแหง่หนงึในโลก ชม

ทวิทัศนข์องหบุเขา และกระแสนําทไีหลแรงของสายนําแยงซเีกยีง พรอ้มกับชมววิภเูขาหมิะมังกร
หยกในดา้นทสีงูทสีดุ แลว้ตรงเขา้สูเ่มอืงจงเตยีน ทนีทีอ้งทุ่งกวา้งแห่งทเิบต จะปรากฏแกส่ายตา 
ท่านจะไดเ้ห็นฝูงจามรหีรอืวัวขนยาวแทะเล็มหญา้อยู่ขา้งบา้นของชาวทเิบต และทนีีคอืเขต “จง
เตยีน“ ทอียูใ่นความสงู 3,350 เมตร จากระดับนําทะเล เป็นจุดทเีจา้หนา้ทจีนีสันนฐิานว่า คอืเขต
เมอืงสวรรค ์หรอื แชงการลีา่ ทกีลา่วไวใ้นหนังสอื “ขอบฟ้าทเีลอืนหาย” THE LOST HORIZON   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 อสิระเดนิเทยีวในเขตเมอืงเก่าจงเตยีน ชมถนนคนเดนิ ลัดเลาะเขา้ซอยเล็กซอยนอ้ยชมบา้น 

เรอืนกอ่สรา้งแบบโบราณ เลอืกซอืของทรีะลกึแบบทเิบต เชน่ หมวกคาวบอย แสห้างจามร ีเครอืง 
ประดับดนิเผาเครอืงเงนิและหนิสฟ้ีาเหลอืงแดงแบบทเิบต  

 พักท ี ZHAXIDELE HOTEL หรอื HEAVEN SUNSHINE HOTEL เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีาม วดัซงจา้นหลงิ-ลเีจยีง-ลเีจยีงเมอืงเกา่ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําชมซงจา้นหลนิ วัดลามะทมีอีายเุกา่แกก่วา่ 300 ปี มพีระลามะจําพรรษาอยูม่ากกว่า 700 รูป 

สรา้งขนึโดยทะไลลามะองค์ที 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 ปี จงึแลว้เสร็จโดย
จักรพรรดแิหง่ราชวงศช์งิ วัดจา้นหลนิซอืมรีูปแบบคลา้ยพระราชวังโปตาลาทนีครลาซาแห่งทเิบต 
แตข่นาดมกีารยอ่สว่นลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวทเิบต วัดจา้นหลนิซอืนถีอื
วา่เป็นศนูยก์ลางแหง่พุทธศาสนกิชนในบรเิวณทรีาบสงูทเิบตนันเอง ท่านจะไดส้มัผัสกบัวัฒนธรรม
ของชาวทเิบตเพราะทนีคีอืเขตทเิบตนอ้ย  

11.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงลเีจยีง(3 ชวัโมง) เมอืงซงึอยูใ่นระดับความสงูประมาณ 2,400 เมตร 

จากระดับนําทะเล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลเีจยีงเป็นทตีังถนิฐานของชนเผา่นาซซีงึอพยพมา
จากทเิบต เผา่นาซอียูใ่นสงัคมทมีผีูห้ญงิเป็นใหญ ่   เลอืกซอืใบชาผเูออ่ร ์สนิคา้ขนึชอืของยนูนาน 

18.00 น. ถงึลเีจยีงรับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร(สกุนีอ้งแซลมอน) 

 อสิระเดนิชมเมอืงเกา่ลเีจยีง ทางเดนิปดูว้ยหนิอดัแน่น อาคารไมแ้บบจนีโบราณ ลําธารทไี ห ล

ผ่านเกอืบทุกหลังคาเรือน สะพานโคง้หนิเก่าแก่ ตน้หลวิรมิลําธารทีกงิใบลู่ไหวไปตามสายลม 
ถนนแตล่ะสายในเขตเมอืงเกา่จะมาบรรจบกนัทตีลาดสเีหลยีม “ซอืฟางเจยี” ศนูยก์ลางการคา้ขาย
ซอืหาสนิคา้ของชาวเมอืงและนักเดนิทาง ทังหมดนีทําใหล้เีจยีงเมอืงเล็กๆกลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศรับรองเมอืปี  ค.ศ.1997   

 พักท ีเอเดนจ ์ADANGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสี ี  ลเีจยีง-ภเูขาหมิะมงักรหยก(กอนโดลา่)-โชวจ์างอวโีหมว-หมูบ่า้นนําหยก-สระ
มงักรดํา 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 ยามเชา้ชมลเีจยีง เมอืงเกา่ดายัน ทมีปีระวัตมิากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไ้ดเ้ป็น

อย่างดีแลว้  นําท่านชมภูเขาหมิะมังกรหยก ซงึตังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตขิองจีน และมี

ธรรมชาตทิเีลอืงลอืวา่เป็นสดุยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใตข้องจนี ภเูขาหมิะมังกร
หยกมเีทอืกเขาทงัหมด 13 ลกูโดยยอดเขาทสีดุนันถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับนําทะเล จงึมหีมิะ
ปกคลุมตลอดปี ในขณะททีุ่งหญา้จะเต็มไปดว้ยทวิสนเป็นแนวเขยีวขจ ี  นังกระเชา้ลอยฟ้าแบบ



กอนโดลา่ (กระเชา้แบบปิดกนัลม-ความจุ 6 ทนัีง) ขนึชมววิสวยของหมิะมังกรหยก ผ่านชมววิชม
ป่าสนดกึดําบรรพแ์ละววิธรรมชาตทิสีวยงาม กระเชา้ถงึยอดเขาทคีวามสงูกว่า 4,500 เมตร นําชม
ธารนําแข็ง ตนืตาตนืใจกับหมูเ่มฆทบีดบังเทอืกเขาหมิะเป็นระยะ ๆ สาดสอ่งดว้ยแสงอาทติยเ์ป็น
ทางดจุแดนสวรรค ์ 

หมายเหต ุผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงและเขา้ใจวา่ กรณกีระเชา้ “กอนโดลา่” ขนึภเูขาหมิะ มั ง ก ร
หยกดา้นความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ใหข้นึไม่ว่าเนืองจากเหตุใดก็ตาม ผูจ้ัดจะจัดใหท้่านขนึ
กระเชา้ภเูขาหมิะมังกรหยกดา้นทุ่งหญา้เหวนิซานผงิแทน แต่ถา้ปิดทัง 2 แห่ง ทางผูจ้ัดพจิารณา
จะจัดรายการอนืให ้ถา้จัดไมไ่ดจ้ะคนืค่ากระเชา้ให ้แต่ถา้บัตรกระเชา้ไดใ้ชไ้ปบางสว่นแลว้จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆ 

ลงจากเขาหมิะมังกรหยก นําท่านเขา้สู่เวทีการแสดงกลางแจง้ขนาดใหญ่ ทีไดถู้กสรา้งขนึ

เพอืใหท้่านไดช้มการแสดง 1 ชวัโมง อันแสนประทับใจ ชดุ IMPRESSION of LIJIANG ของผู ้
กํากับชอืดัง “จางอวีโหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาตสิ่วนนอ้ย 10 เผ่า พสิูจน์ว่าวันนี
ชาวนากบัดาราก็เป็นคนเดยีวกนัได ้

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

 นําชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรอื สระมังกรดํา ทมีทีะเลสาบลอ้มรอบดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ี

ชม “เกง๋หนงึเหรยีญ” เกง๋เล็กๆกลางสระนําทสีรา้งขนึในสมยักลางราชวงศช์งิ ชม “สะพาน 5 โคง้” 
ทเีรยีกอกีชอืหนงึวา่สะพานเข็มขดัหยก หรอื สะพานแห่งความคดิถงึ สะพานนีจะแบง่สระมังกรดํา
ออกเป็นสองสว่น ขา้งสะพานมศีาลาจนี 3 ชนั ชอื “ศาลาจันทรา”  ส่ ว นป ระ กอ บ ทั งห มด นี ถ ้า
อากาศอํานวย นํานงิ ทอ้งฟ้าแจ่มใส ภูเขาหมิะมังกรหยกทัง 13 ยอดทอียู่ดา้นหลัง จะทอดเงา
สะทอ้นลงบนสระนํา ถือว่าเป็นภาพทีสวยทีสุดในลเีจียง และภาพนียังเป็นสัญลักษณ์ของการ
ทอ่งเทยีวเมอืงลเีจยีงอกีดว้ย นําทา่นเดนิทางไปฉู่สง (ประมาณ 5 ชวัโมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคารระหวา่งทาง 
  พักท ี YUNHUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

  

 

วนัทหีา้ ฉูส่ง-คนุหมงิ-เมอืงโบราณกวนตู-้ชอ้ปปิง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 เดนิทางกลับสูน่ครคนุหมงิโดยรถโคช้   แวะชมเขตเมอืงเกา่กวนตู ้ตังอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใต ้

หา่งจากตัวเมอืงคนุหมงิ 17 กม. มพีนืท ี1.5 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย 5 ภเูขา 6 วัด 7 หอ 8 
ศาลเจา้บรรพบรุษุ นําท่านไปถ่ายรูปกับเจดยีโ์บราณ มคีวามสงู 14.5 เมตร สรา้งในปี ค.ศ. 1457 
บรูณะใหม่เมอืปี ค.ศ. 1987 สรา้งจากขา้วเหนียวและดนิแดงและตัดเป็นกอ้นๆนํามากอ่สรา้งเป็น
เจดยี ์ มนํีาหนักรวม 1,350 ตัน บรเิวณฐานเจดยีเ์จาะเป็นชอ่งสทีศิ ทาง ความกวา้งขนาดรถมา้วงิ
ผา่นไดโ้ดยรอบเจดยีเ์ป็นถนนโบราณและมรีา้นคา้ทสีรา้งใหมเ่ลยีนแบบของเกา่   



13.00 น. ถงึคนุหมงิรับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 
แวะรา้น นวดฝ่าเทา้ เลอืกชอืยาสมนุไพรจนีทมีชีอืเสยีง รวมถงึ “บวัหมิะ” ยาทาแกนํ้ารอ้นลวกที
ทา่นรูจ้ักด ี  แวะรา้นผา้ไหมสนิคา้ OTOP ของจนี 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
  พักท ีDYNASTY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก คนุหมงิ-วดัหยวนทง-สวุรรณภมู ิ

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
นําทา่นไปเทยีววดัหยวนทง วัดทใีหญแ่ละเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงคนุหมงิ มปีระวัตยิาวนานกวา่ 1,200 
ปี นําทา่นนมสัการพระพทุธชนิราชทจํีาลองมาจากเมอืงไทย แวะรา้นใบชา แวะรา้น “ไขม่กุ” 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร ** ชวนชมิสกุเีห็ด นําซปุไกดํ่า ทขีนึชอืของคนุหมงิ 

15.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 613 

16.30 น. ถงึทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

คา่บรกิาร พักเดยีวจ่ายเพมิ 5,000 บาท * ไมม่รีาคาเด็ก 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ 
/ คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / คา่ภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่าน
ละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กก. / คา่วซีา่จนี (กรุ๊ป 800 บาท) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี   

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวเชน่ค่าโทรศัพทค์่าซักรดีค่าเครอืงดมืนอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ 60 
หยวน, คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 80 หยวนและคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 60 หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสาร
ออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ ค่าภาษี 7 % และภาษี 
3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีม่สามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสาย
การบนิทางบรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตร
ตามทบีรษัิททัวรต์อ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื
ไมเ่ทยีวบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทได ้
ทําประกันอุบัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักค่าใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-29 
วันเก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบตอ่ 
 -ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการ
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่
การเจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 
 -การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 



หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลยีนแปลง) 
สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูทังดา้นซา้ยและดา้นขวาอยา่งชดัเจนถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใช ้
ไมไ่ดก้รณุาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

หมายเหตุ การยืนวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยืนไดท้ีหลายหน่วยงานในประเทศจีนซงึกฎเกณฑ์การยืน
คา่ธรรมเนียมการใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดย
ไมท่ราบลว่งหนา้หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้รบัประกนัภยัโดย  

NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANYความคุม้ครอง (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 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, 
ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ
ฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การ
บาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณตีอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มลูโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ุณสมชายประทุมสวุรรณที
โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทีออกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงค์ตอ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทีบรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ช่นตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯท่านสามารถ
ตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อทคีุณสมชายประทุมสวุรรณ
ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันสโ์ทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิท
หรอืตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


