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NT443
ทวัรก์อลฟ์คนุหมงิ 2 สนาม [ครบ 3 กว๊นออกรอบ] 4 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรต์กีอลฟ์ จนี , 4 วัน 3 คนื ,

KAIWAH PLAZA INTERNATIONAL  , SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT

ออกรอบ ณ สนาม MOUTAIN COURSE (SPRING CITY) 18 หลมุ 
ออกรอบ ณ สนาม LAKE COURSE (SPRING CITY) 18 หลมุ 

คุนหมงิ - วดัหยวนทง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - คนุหมงิ

08.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู2 สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG)
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง)

10.45 น.
ออกเดนิทางสู ่คนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 612 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 15 นาท)ี

14.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน



โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพนืทถีงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,000 เมตร
คนุหมงิไดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทเีย็นสบายตลอดทังปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้
สงิทมีเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวก็คอืธรรมชาตทิสีวยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT

วนัท ี2
ออกรอบ ณ สนาม MOUTAIN COURSE (SPRING CITY) 18 หลมุ – คนุหมงิ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น.
ใหท้า่นจะไดเ้รมิเลน่กอลฟ์รอบแรกทสีนามทสีรา้งเป็นแหง่แรกของสปรงิ ซติ ีกอลฟ์ & เลค รีสอรท์ คอื MOUNTAIN COURSE ทอีอกแบบโดย
แจ็ค นคิลอส ประสบการณ์แรก ททีา่นจะไดรั้บ คอื ณ แทน่ทอีอฟจะมสีภาพราวกับกรีนทใีชพั้ท เนืองจากใชห้ญา้เบนท ์(BENT) ทําแทน่ทอีอฟ
และ กรีน หญา้ชนดินีปลกูไดแ้ตใ่นทซีงึมอีากาศเย็น ดังนันเราจงึไม่เคยพบทสีนามใด  ๆในประเทศไทย นอกจากนี
ภเูขาและทะเลสาปทรีายรอบสนามกอลฟ์ อาจทําใหท้า่นคดิไป ไดว้า่กําลังเลน่กอลฟ์อยู่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการออกรอบ ซงึแพคเกจรวม 18 หลมุ GREEN FEE, CADDY และ รถกอลฟ์ 1 คนัสําหรบันกักอลฟ์ 2
ทา่น (ไมร่วมคา่ทปิ CADDY)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบเซต ณ คลบัเฮา้ส ์จากนันใหท้า่นไดอ้อกรอบตอ่

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT

วนัท ี3
ออกรอบ ณ สนาม LAKE COURSE (SPRING CITY) 18 หลมุ – คนุหมงิ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น.
ใหท้า่นจะไดเ้รมิเลน่กอลฟ์รอบทสีองทสีนาม LAKE COURSE ซงึเป็นสนามใหม่ของสปรงิ ซติ ีกอลฟ์ & เลครีสอรท์ ทอีอกแบบโดย โรเบริต์
เทรน โจนส ์จเูนียร ์เพอืมาแขง่กับ MOUNTAIN COURSE ของแจ็ค นคิคลอส โดยใชเ้นือทบีรเิวณสว่นลา่งของภเูขา ทําใหไ้ดส้มัผัส
กับธรรมชาตขิองทะเลสาบไดอ้ย่างใกลช้ดิ สนามทยีืนออกไปในทะเลสาป อาจทําใหท้า่นนกึไปวา่กําลังพัทอยู่ท ีเพบเบลิ บชีก็ได ้

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการออกรอบ ซงึแพคเกจรวม 18 หลมุ GREEN FEE, CADDY และ รถกอลฟ์ 1 คนัสําหรบันกักอลฟ์ 2
ทา่น (ไมร่วมคา่ทปิ CADDY)

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบเซต ณ คลบัเฮา้ส ์จากนันใหท้า่นไดอ้อกรอบตอ่ 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตัวเมอืงคนุหมงิ.. อสิระชอ้ปปิง หา้งวอลมารท์ หรือถนนคนเดนิ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆ
รวมถงึสนิคา้ของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆ

18.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
KAIWAH PLAZA INTERNATIONAL



วนัท ี4
วดัหยวนทง - คนุหมงิ - กรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น.
นําทา่นชม วดัหยวนทง
ซงึเป็นวัดทใีหญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตังอยู่ทถีนนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทใีหญ่ทสีดุในคนุหมงิอายุเกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรืนสวยงามกลางลานมสีระน ้าํขนาดใหญ่
มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลยีมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพทุธรูป พระพทุธชนิราช(จําลอง)
ซงึพลเอกเกรียงศักด ิชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรีคนท ี15 ของไทยใหอั้ญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทวัีดหยวนทงแหง่นี

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ เมนูสกุเีห็ด

13.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เพอืเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ

15.20 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 613 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 10 นาท)ี

16.30 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์กีอลฟ์ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี5 ตลุาคม 2561 เวลา 09:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์กีอลฟ์ จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิ พรอ้มภาษีสนามบนิทุกแหง่ทนัีงชันประหยัด (ECONOMY CL ASS) แบบหมูค่ณะ ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ

• พกั 2 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง ท่านท  ี3 ตอ้งพกัเป็น พกัเดยีว ตามเงอืนไข

• คา่สมัภาระตามทสีายการบนิกาํหนดเบอืงตน้

• คา่วซีา่จนี (แบบธรรมดา ยนื 4 วันการ)

• คา่แพคเกจกอลฟ์ 2 วัน วันละ 18 HOLES

• คา่ GREEN FEE , รถกอลฟ์สาํหรบั 2 ท่านตอ่ 1 คนั , คา่บรกิาร CADDY

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (กาํหนดการเขา้พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่บรกิารและคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิพรอ้มคนขบัรถ

• คา่บรกิารหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย คอยดแูลและอาํนวยความสะดวกใหแ้กท่่าน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

•  ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล
กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• กรณตีวัเครอืงบนิเต็ม ทงันขีนึอยูก่บัจาํนวนของทนีงัวา่งและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษสีนามบนิมกีารปรบัขนึราคาสูงขนึ

• คา่ทปิแคดด ี(วนัละ 100 หยวน / สนาม / วนั รวม 200 หยวน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ ทา่นสามารถชําระโดยตรงไดท้แีคดด)ี

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ทังนขีนึอยูก่บัการบรกิารและความพงึพอใจของท่าน)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

•  กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท หลงัทําการจอง ภายใน 7 วัน หรอืขนึอยูก่บัเงอืนไขของสายการบนิ

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

•  กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทชีําระมดัจําเขา้มาแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทไีดเ้กดิขนึจรงิ และไมส่ามารถ REFUND
ได ้เช่น คา่บัตรโดยสาร, คา่มดัจําหอ้งพกั เป็นตน้

หมายเหต ุ



•  กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด **สาํคญั!! บรษัิท
ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศจนีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและจนี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิไมร่บัผดิชอบหากเกดิ กรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทังหมด

• บรษัิท ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมการเดนิทาง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึอาจจะเกดิจากสาหต ุภยัธรรมชาต ิเหตกุารณจ์ลาจล
สงครามการเมอืง เป็นตน้ โดยบรษัิทจะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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