วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
03.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 3 เค้าเตอร์ G สายการบิน
SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับ
บัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
คุนหมิง – เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
เหิรฟ้ าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ 8C886
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั ่วโมง 30 นาที)

05.55 น.

เช้า

เที่ยง

คา่
พักที่

วันที่สาม
เช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ตี้ แปลว่าแผ่นดินสีแดง เป็ นอาเภอที่อยูใ่ นเขตปกครอง
ของจังหวัดคุนหมิง อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของมณฑลยูนนาน มีภมู ิประเทศเป็ นทิวเขา
สลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมนั สาปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ ์
ตงซวน เป็ นจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูป เนื่ องจากมีภมู ิประเทศที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ งของ
มณฑลยูนนาน ชาวบ้านแถวนั้ นเล่าให้ฟังว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ่ งตั้งใจจะไปถ่ายรูปที่
หยวนหยาง แต่ระหว่างทางได้ผ่านมาที่ ตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ ที่นี่งดงาม เนื่ องจากมี
พื้ นดินเป็ นสีแดง เมื่อชาวบ้านปลูกข้าวสาลี ,มัสตาร์ด ยิ่งทาให้ภูเขาสวยงามหลากสีสัน
โดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็นมีถูกทาบทาด้วยแสงอาทิตย์ ยิง่ มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์
ของดินแดงแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ผืนดินสีแดงตงชวน ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนื อของคุนห
มิง พื้ นแผ่นดินที่เป็ นเนื้ อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้ อดิน
พื้ นที่บริเวณนี้ จึงเกิดเป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงาม สีสนั สดใสน่ าสนใจ เนิ นเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับ
ดอกไม้หลากสีสนั ในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้ นที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรัง่ ข้าว
โอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสนั ของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ทาให้เกิดภาพที่
สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้ นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็ นความ
สวยงามไปอีกแบบ เป็ นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน
ให้เวลาอิสระแก่ท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิว 109,
110, ฮัวโกว หุบเขาแห่งสีสนั (COLOURFULL VALLEY), สวนจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนิ นฉี
ไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์, และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA)
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ภูเขาเจี้ ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้ น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวน
น้ าตก–ร้านผ้าไหม
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ อาเภอลู่ชว่ น ซึ่งอยูท่ างภาคเหนื อของเมืองคุนหมิง เป็ นที่ต้งั ของ ภูเขาเจี้ ยวจื่อ
ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้ น
บนยอดเขาในปี 2555 นาท่านขึ้ นรถประจาทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนัง่ กระเช้าขึ้ น
ไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดิ นไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่ เ ด่นที่ สุดในการชมวิว
ทิ ว ทัศ น์ ข องภู เ ขาหิ ม ะเจี้ ยวจื่ อ คื อ จุ ด ยอดของภู เ ขา ที่ ร ะดับ ความสู ง 4,223 เมตร (เหนื อ
ระดับน้ าทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตูเ้ จียน
หรือสนอาซาเรีย, น้ าของน้ าตกที่จบั ตัวเป็ นน้ าแข็ง , ลาธารรูปทรงต่างๆ เป็ นต้น ทาให้เห็นภาพ
ความสวยงามสุ ดที่ จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มี
ทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ าแห่งสรวงสวรรค์”
ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูรอ้ น ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่
จะบานสะพรัง่ กว่า 32 ชนิ ด และในช่วงเดือนเมษายน จะ
เป็ นช่วงที่ดอกกุหลายพันปี เบ่งบานสวยงามอยูบ่ นภูเขาแห่ง
นี้ (ช่วงเวลาที่ เ หมาะสมในการมาที่ ภูเขาแห่ง นี้ คื อ ช่ว ง
หน้าหนาว ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - เมษายน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” เพราะมี
สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้ นไม่รอ้ นมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15
-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล
นาท่ านเดิ นทางกลับสู่นครคุ นหมิ ง นาท่ านชม สวนน้ าตก ด้ว ยความที่ เมื อ งคุ นหมิ งไม่ มี
สวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนั ก จึงได้สร้า งพื้ นที่ สีเขียวนี่ ขึ้นมาใจกลางนครคุ นหมิ ง ซึ่ งจะมี ท้ัง
ทะเลสาบและ น้ าตกรูปแบบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้ นมา เพื่อเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวคุนหมิง
จากนั้นนาท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ ร้านผ้าไหม ที่ขนชื
ึ้ ่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า
ที่ทาจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
MEIYUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) - ร้านใบชา – ร้าน
หยก – วัดหยวนทง– ย่านเมืองเก่ากวนตู ้ - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินาเดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ”
สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน

จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนห
มิง 29 กิโลเมตร เป็ นส่วนหนึ่ งของวัดในลัทธิเต๋า สร้าง
ในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่าน
อุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีน
ลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้ นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับ 1,000 ปี
นาท่านเดินลอด ประตูมงั กรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็ น ประตู
แห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผูใ้ ดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสาเร็จโชคดี ตอน
ลอดประตูมงั กรก็ตอ้ งลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมงั กรนี้ ให้นึกอธิษฐานใน
ใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูร่ ิมหน้าผา
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ร้านหยก หยกเป็ นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง และได้รบั ความนิ ยมมากในประเทศแถบ
เอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็ นเครื่องประดับนาโชค ผูใ้ ดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข
มีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างน่ าอัศจรรย์ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่ท่านรัก
จากนั้นนาท่านชม วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่
ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็ นอารามทางพระพุทธศาสนา
ที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั มีอายุ
ยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลาน
จะมี ส ระน้ า ขนาดใหญ่ มี ส ะพานข้า มไปสู่ ศ าลาแปด
เหลี่ยมกลางสระน้ าสีมรกต ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้ เป็ นศาลาที่อ๋ซู านกุย้ สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง
ในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจ้าแม่
กวนอิ มหยก” ด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้างใหม่ ประดิ ษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช
(จาลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน ให้อญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วดั
แห่งนี้
นาทุ กท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรัก ให้ท่านได้ชาชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่น ชาอู่
หลงของปั กกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิ ด ที่รวบรวม
จากแหล่งผลิตที่ขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้มรสชาติ
ของชาชนิ ดต่างๆ
จากนั้นนาท่านสู่ ย่านเมืองเก่ากวนตู ้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รบั การฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า
อาหารพื้ นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนใน
คุณหมิงทุ กเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่ อนหย่อนใจ ใน
บรรยากาศแบบเมื องโบราณ ที่ สร้างขึ้ นมาเพื่อเป็ นการ
อนุ รัก ษ์ ส ถาปั ตยกรรมของร้า นค้า ร้า นขายแบบจี น ใน

สมัยก่อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดี ยแ์ บบธิ เบต และด้านหลังของเมื อ ง
โบราณ เป็ นที่ต้งั ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่วมกันได้อย่างกลมกลืน
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
01.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั ่วโมง 30 นาที)
02.05 (+1) เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม
และคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
06 - 09 กันยายน 2561
07 – 10 กันยายน 2561
13 – 16 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
10 – 13 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
17 - 20 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999
9,999
10,999
10,999
13,999
13,999
11,999
11,999

เด็กอายุต ่ากว่า18ปี

พักเดี่ยว
เพิ่ม

12,999
12,999
13,999
13,999
16,999
16,999
14,999
14,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่ เซียะ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ ับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300หยวน/ท่าน/ร้าน
 ณ สถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สาหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุป๊ )
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องชาระเงินค่าบริการเต็มจานวน ภายใน 3 วันหลังจากทาการยืนยันการจอง

2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
4.คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นต้องเดินทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้ น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ ว งหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ไ ด้เ กิ ดจากความผิ ดของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุ ณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงอาจไม่มีบริการที่โรงแรม

4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

