
 

แพคเกจทวัร์กอล์ฟคุนหมงิ  

4 วนั 3 คืน ( ครบ3ก๊วนออกรอบ!!! )   

โดยสายการบินไทย (TG)  

  
 

49900
.- 



รายละเอยีดการเดนิทาง  

วนัที่ 4-7 ต.ค. /- 11-14 ต.ค. / 18-21 ต.ค. / 25-28 ต.ค. 61  

วนัที่ 1-4 พ.ย / 8-11 พ.ย / 15-18 พ.ย / 22-25 พ.ย 61 

วนัแรก(1)   กรุงเทพ – คุนหมิง  

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 2  
สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) พบเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 
คลกิชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

10.45 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 612  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาที)  

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑล 
ยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นท่ีถึง 15,561 ตาราง
กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ
เพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้ งปี  ไม่ ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านเขา้สู่ โรงแรม SPRING 
CITY GOLF & LAKE RESORT จากนั้นอิสระตามอธัยาศยั  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  

http://bit.ly/2NMk5YE


  ท่ีพกั โรงแรม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (ห้องระดับมาตรฐาน)   
 

วนัทีส่อง(2)    ออกรอบ ณ สนาม MOUTAIN COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม – คุนหมิง                 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
08.30 น.  ใหท้่านจะไดเ้ร่ิมเล่นกอลฟ์รอบแรกท่ีสนามท่ีสร้างเป็นแห่งแรกของสปริง ซิต้ี กอลฟ์ & เลค  

รีสอร์ท คือ MOUNTAIN COURSE ท่ีออกแบบโดย แจ็ค นิคลอส ประสบการณ์แรก ท่ีท่านจะไดรั้บ 
คือ ณ แท่นทีออฟจะมีสภาพราวกบักรีนท่ีใช้พทั เน่ืองจากใช้หญา้เบนท์ (BENT) ท าแท่นทีออฟ และ 
กรีน หญ้าชนิดน้ีปลูกได้แต่ในท่ีซ่ึงมีอากาศเย็น ดงันั้นเราจึงไม่เคยพบท่ีสนามใดๆ ในประเทศไทย 
นอกจากน้ี ภูเขาและทะเลสาปท่ีรายรอบสนามกอล์ฟ อาจท าให้ท่านคิดไป ไดว้า่ก าลงัเล่นกอล์ฟอยูใ่น
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ 
อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซ่ึงแพคเกจรวม 18 หลุม GREEN FEE, CADDY และ รถ
กอล์ฟ 1 คันส าหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทปิ CADDY) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบเซต ณ คลบัเฮ้าส์ (3) จากน้ันให้ท่านได้ออกรอบต่อ  
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)  
  ท่ีพกั โรงแรม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (ห้องระดับมาตรฐาน)   
 
วนัทีส่าม(3)    ออกรอบ ณ สนาม LAKE COURSE (SPRING CITY) 18 หลุม – คุนหมิง                 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
08.30 น.  ใหท้่านจะไดเ้ร่ิมเล่นกอล์ฟรอบท่ีสองท่ีสนาม LAKE COURSE ซ่ึงเป็นสนามใหม่ของสปริง ซิต้ี กอล์ฟ 

& เลครีสอร์ท ท่ีออกแบบโดย โรเบิร์ต เทรน โจนส์ จูเนียร์ เพื่อมาแข่งกบั MOUNTAIN COURSE ของ
แจ็ค นิคคลอส โดยใช้เน้ือท่ีบริเวณส่วนล่างของภูเขา ท าให้ได้สัมผสั กบัธรรมชาติของทะเลสาบได้
อยา่งใกลชิ้ด สนามท่ียืน่ออกไปในทะเลสาป อาจท าใหท้่านนึกไปวา่ก าลงัพทัอยูท่ี่ เพบเบิล บีชก็ได ้
อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซ่ึงแพคเกจรวม 18 หลุม GREEN FEE, CADDY และ รถ
กอล์ฟ 1 คันส าหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทปิ CADDY) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัแบบเซต ณ คลบัเฮ้าส์ (6) จากน้ันให้ท่านได้ออกรอบต่อ  
จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองคุนหมิง.. อิสระช้อปป้ิงห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (7)  
  ท่ีพกั โรงแรม KAIWAH PLAZA INTERNATIONAL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่(4)      วดัหยวนทง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ                  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 



09.00 น. น าท่านชม วัดหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็น
อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงาม
กลางลานมีสระน ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคาร
สร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จ าลอง) ซ่ึงพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัหยวนทงแห่งน้ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (9) เมนูสุกีเ้ห็ด 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เพ่ือเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
15.20 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 613  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที)  
16.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ...  
 

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

 

อตัราค่าบริการ  

รายการ (ออกเดินทางทุกวนัพฤหัส-วนัอาทติย์) ผู้ใหญ่พกั  
(ห้องคู่) ท่านละ 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่  
ท่านละ 

4-7 ต.ค.  2561 49,900.- 9,900.- 

11-14 ต.ค.2561 54,900.- 9,900.- 
18-21 ต.ค. 2561 56,900.- 9,900.- 

25-28 ต.ค. 2561 49,900.- 9,900.- 

1-4 พ.ย 2561 49,900.- 9,900.- 

8-11 พ.ย 2561 49,900.- 9,900.- 

15-18 พ.ย 2561 49,900.- 9,900.- 

22-25 พ.ย 2561 49,900.- 9,900.- 
 
อตัราข้างต้นส าหรับคณะเดินทางผู้ใหญ่ 12 ท่าน ขึน้ไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนอตัราค่าบริการหรือ
ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่ผูใ้หญ่ 12 ท่าน   
 
อตัราค่าบริการรวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีนัง่ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) แบบหมู่คณะ ท่ีระบุวนั

เดินทางไปกลบัพร้อมคณะ   



 พกั 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 ตอ้งพกัเป็น พกัเด่ียว ตามเง่ือนไข  
 ค่าสัมภาระตามท่ีสายการบินก าหนดเบ้ืองตน้ 
 ค่าวซ่ีาจีน (แบบธรรมดา ยืน่ 4 วนัการ)  
 ค่าแพคเกจกอลฟ์ 2 วนั วนัละ 18 HOLES  
 ค่า GREEN FEE , รถกอลฟ์ส าหรับ 2 ท่านต่อ 1 คนั , ค่าบริการ CADDY 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (ก าหนดการเขา้พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าบริการและค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพร้อมคนขบัรถ  
 ค่าบริการหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย คอยดูแลและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการ

บินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ี
สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

  
 กรณีตัว๋เคร่ืองบินเตม็ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนของท่ีนัง่วา่งและค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบินมีการ

ปรับข้ึนราคาสูงข้ึน  
 ค่าทิปแคดด้ี (วนัละ 100 หยวน / สนาม / วนั รวม 200 หยวน ต่อท่านต่อทริป ท่านสามารถช าระโดยตรง

ไดท่ี้แคดด้ี)   
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการบริการและความพึงพอใจของท่าน)  

 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ  

1. กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท หลงัท าการจอง ภายใน 1 วนั หรือข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของสายการ
บิน 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีช าระมดัจ าเขา้มาแลว้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง และไม่สามารถ REFUND ได ้เช่น ค่าบตัรโดยสาร, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้  

หมายเหตุ  
1. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด **ส าคญั!! บริษทั ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดิน
ทางเขา้ประเทศจีนโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและจีน ข้ึนอยูก่บั
การพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
หวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด  
บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซ่ึงอาจจะ
เกิดจากสาหตุ ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นตน้ โดยบริษทัจะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

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


