Code: TG74 ทัวรคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3 คืน
••ตืน่ ตาตื่นใจของแผนดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
••สัมผัสความเย็นและตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจือ่
••สวนน้ําตกคุนหมิง แลนดมารคแหงใหมของเมืองคุนหมิง
••วัดหยวนทง วัดเกาแกอายุนบั พันปของมณฑลยูนนาน
••เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน1คืน,คุนหมิง1คืน, เมืองตงซวน1คืน
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

วันเดินทาง

ราคาผูใหญ

29 พ.ย.-2 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
20-23 ธ.ค.61
27-30 ธ.ค.61
3-6 ม.ค.62
10-13 ม.ค.62
17-20 ม.ค.62
24-27 ม.ค.62
21-24 ก.พ.62
28 ก.พ.-3 มี.ค.62
7-10 มี.ค.62
14-17 มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
28-31 มี.ค.62

12,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
13,988
14,988
14,988
14,988
14,988
14,988

ราคาเด็ก 0-2 ป
(ไมเสริมเตียง)

ไมมีราคาเด็ก
Infant 6,000฿

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

วันแรก: ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – เมืองถานเตี้ยน
 อาหารเย็น
08.30 น.
พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 2 เคานเตอรสายการ
บิน THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาที่สายการบินดวยตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
10.55 น.
เดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
14.05 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชน
กลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได
ชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูด
นักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เดินทางสู เมืองถานเตี้ยน (ระยะทาง195กม. ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 4ชม.)
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
: เขาสูที่พัก เมืองถานเตี้ยน FENG YI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:
วันที่สอง:
เชา

เที่ยง
บาย

คุนหมิง-ถานเตี้ยน-ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่+กระเชา)
ตงชวน-แผนดินสีแดง

 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นั่งรถแบตเตอรี่ ของอุทยาน จากนั้นนั่ง
กระเช า ขึ้ น สู ด า นบนของภู เ ขา ที่ ร ะดั บ ความสู ง กว า 4,223เมตร(เหนื อ
ระดับน้ําทะเล) ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของมณฑล
ยูนนาน ใหทานไดสัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม ชวงหนาหนาระหวาง
ทางทานยังไดพบ สิ่งมหัศจรรยมากมาย อาทิ สนตูเจียง หรือ สนอาซาเรีย น้ํา
ของน้ําตกที่จับตัวเปนน้ําแข็ง เปนตน สวนในระดับที่ความสูง 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาที่มีชื่อเรียกวา “สระน้ํา
แหงสรวงสรรค” (ชวงหนาหนาวจะมีหิมะปกคลุม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองตงชวน หรือที่เรียกวา หงถูตี้ แปลวา แผนดินสีแดง เปนอําเภอที่อยูในเขตปกครองของเมืองคุนห
มิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขา
สลับซับซอน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก และ
ดอกไมนานาพันธุ ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดง ทําให
ไดรับขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี นําทานชม แผนดินสีแดง พื้นแผนดินที่

เปนเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทําใหพื้นที่บริเวณนี้เปนทัศนียภาพที่
สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ไดแก พวกมันฝรั่ง ขาวโอต ขาวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้ง
ขนาดของตนที่แตกตางกันไป ก็ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉม
ออกมาใหเห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเปนดินแดนบริสุทธิ์ที่รูจักกันดีในนักถายรูปชาวจีน และไดรับยกยอง
ให เ ป น จุ ด ที่ มี ภู มิ ทั ศ น ส วยงามที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของจี น เป น อํ า เภอที่ อ ยู ใ นเขตปกครองของจั ง หวั ด คุ น หมิ ง อยู ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของม ณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ป ชวงมี.ค. จะปลูกผัก ทําใหเห็นสีเขียว
สลับกับสีแดงของพื้นแดง ,ชวงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารดขาว ทําใหเห็นทุงสีขาวอันกวางใหญไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก
สวนใหญจะเปนพื้นดินสีแดง สีสม ตัดกับสีอื่นๆบาง ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา ชมพระอาทิตยตก*กรณีสภาพ
อากาศเอื้ออํานวย* (**ชวงหนาหนาว จะปกคลุมดวยหิมะ **)

ค่ํา

วันที่สาม :
เชา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสูที่พัก
: เขาสูที่พักเมืองตงชวน HONG TU YIN XIANG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:

สวนผลไม – คุนหมิง – สวนน้ําตกคุนหมิง – อิสระชอปปงถนนคนเดิน
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานแวะชม สวนผลไม ใหทานไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรรี่ และให
ทานอิสระเลือกเก็บสตรอวเบอรรี่ และเลือกชิมไดสดๆจากไร **หมายเหตุ: การชมไรสตรอวเบอรรี่ขึ้นอยูกับฤดูกาลนั้นๆ หาก
ณ วันเดินทางหากไมมีผลสตรอวเบอรรที่ างบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไมมีคาเขาชม โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา**
นําทานเดินทางกลับสู คุนหมิง นําทานชม สวนน้ําตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River
Waterfall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร มี
ความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันน้ํากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมน้ํา Niulan ทองถิ่น
ไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังชวยปองกันน้ําทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บน้ํา

ยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเยี่ยมชม
และผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สี่ :
เชา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง
จากนั้น นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณ
จีน นวดฝ าเท าเพื่ อสุ ข ภาพผ อนคลายความเมื่ อ ยล า กับ ยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีม
บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัด
ตอยเปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นใหทาน อิสระชอปปงที่ถนนที่
เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปจี จนเปน
ที่มาของชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้
เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและต างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหาร
พื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ดรสเลิศ
: เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน:
วัดหยวนทง - ทาอากาศยานคุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาหารเชา,เที่ยง

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)

ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหงนี้ นํา
ทานไปชมเลือกผาไหมจีน

เที่ยง

15.20 น.
16.35 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะชมสินคา รานสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําที่มีคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไม
ถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง
เดินทางกลับสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ
ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
ใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวา
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
- ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการ
จองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ ขายเปน
หลัก
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอน
เมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยู

นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปน ตน ) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัด
จะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทําวีซาแบบกรุป)
1. สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ตองมีหนาวาง อยางนอย 2
หนา สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน* โดยทาน
ถายรูป หรือ สแกนหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรูปทาน) แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ หามขีดเขียด
ลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด สงมาทาง E-mail เมื่อทานตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ
ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วัน
เดินทาง (หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเราทําวีซาเทานั้น!!
ตัวอยางหนาพาสปอรต

สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
กรณีที่ทานลืมนําหนังสือเดินทางมา หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง (กรณีทําวีซาแบบเดี่ยว ลูกคาตองดําเนินการยื่นดวยตนเอง)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดาน
ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
2.หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3.รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก คอมพิวเตอร (รูปใหม
ถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทานั้น )
4.สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี) ของผูเดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ 4 วันทําการ
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคา ใชจา ยเพิม่ เติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดง
ตนที่สถานทูตจีน

**ออกเดินทางขั้นต่ํา 15ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการนับอายุ***

อัตราคาบริการรวม
1.คาตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.คาโรงแรมที่พกั 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูแ ละเสริมเตียงสปริง)
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ)
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก
5.คาน้าํ หนักกระเปาสัมภาระไมเกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกําหนด
6.คาประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึง
สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย)ทั้งนี้ยอมอยูใ นขอจํากัดทีม่ ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
7.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย *ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทานัน้ *
อัตราคาบริการไมรวม
1.คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2.คาใชจา ยสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คาโทรสาร
คาทีวชี องพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
4.คาวีซา ทองเทีย่ วแบบเดี่ยว ลูกคาตองทําการยื่นดวยตนเอง
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซา ชาวตางชาติ และ ตางดาว
6.คาน้าํ หนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเปาเกินทานตองชําระคาน้าํ หนักกระเปากับสายการ
บินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7. (7.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 200RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน
(7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระ
เงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินได

หมายเหตุ :
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตก
ลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จ ลา จ ล ,
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ,
ก า ร น า สิ่ ง ข อ ง ผิ ด ก ฎห ม า ย
ซึ่ ง อ ยู น อ ก เ ห นื อ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
5. รายการท อ งเที่ ย วสามารถสลั บ ปรั บ เปลี่ ย นได ต ามความเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องผู เ ดิ น ทางเป น สํ า คั ญ
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โ ดย
โรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการ
เพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํ นาจของผู
จัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจา ยตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกู ตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทาํ ไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ
ทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปว ย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษทั ฯถือวาทาน
ไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป
และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม ครองใหละเอียด)
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทั ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
ทั้งหมด

