KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA (6D5N)
“KMG01 KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA”
สายการบิน Thai Airways (TG)

บิ นด้วยสายการบิ น Thai Airways (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)

TG 612

BKK(กรุงเทพ) - KMG(คุนหมิง)

10.45 – 14.00

TG 613

KMG(คุนหมิง) - BKK(กรุงเทพ)

15.20 – 16.35

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
07.30 น.

10.45 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานคุนหมิ ง – ต้าลี่

(-/-/D)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 2 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ
อานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอินและหัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิ ง เมืองคุนหมิ ง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบิน
ที่ TG612 ** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3.30 ชั ่วโมง **

14.00 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานคุนหมิ ง เมืองคุนหมิ ง ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1
ชั ่วโมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
จีน ในมณฑลยูนนานตัง้ อยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบั ภูเขาฉางซานทีร่ ะดับ 1,975 เมตร

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2
เช้า

วัดเจ้าแม่กวนอิ ม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการี
ล่า)โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชม วัดเจ้าแม่กวนอิ ม ตามตานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็ นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บน

หลังเพื่อให้ทหารของฝ่ ายตรงข้ามได้เห็นเมื่อทหารของฝ่ ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่ หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ถ้าเป็ นคนวัย
หนุ่ มสาวจะต้องมีพละกาลังมากมายยากจะต่อสูจ้ งึ ไม่ได้ทาการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขน้ึ
ในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดทีม่ ปี ระติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่ นาท่านเทีย่ วชม ช่ องแคบเสือกระโจน ตัง้ อยูร่ ะหว่าง
ทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็ นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทรายทอง) น้ า
บริเวณนี้ไหลเชีย่ วมาก ช่วงทีแ่ คบทีส่ ุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มเี สือกระโดดข้ามไป
ยังฝั ง่ ตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ าบริเวณนี้มหี นิ ที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็ น
ทีม่ าของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็ นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ าทีล่ กึ ทีส่ ุดในโลก ผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณนี้ม ี
จานวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็ นชนพืน้ เมืองชาวหน่ าซี โดยจะอาศัยอยูใ่ นหมูบ
่ า้ นเล็กๆบริเวณใกล้เคียง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ผ่านชมด้ านนอกเจดี ย์สามองค์ หรือ ซานถ่า ที่เป็ นสัญลักษร์ของเมืองต้าหลี่ท่โี ดดเด่นงดงามอยู่รมิ ทะเลสาบเอ๋อไห่
ประกอบด้วยเจดียส์ ขี าวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึง่ สร้างขึน้ ในสมับราชวงค์ถงั จึงมีลกั ษณะเหมือนกับ

เจดียใ์ นเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิม่ เติมทีหลังในราชวงค์ หยวนซึง่ เป็ นพุทธศาสนากาลังได้รบั ความนิยมสูงสุดใน
ประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มอี ายุกว่า 1,000 ปี และได้มกี ารบูรณะเจดียเ์ หล่านี้ในช่วง ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่
7-10 กว่า 600 ชิ้นในองค์เจดีย์ นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ ยนหรือแชงการีล่า ระหว่างทางนาท่าน แวะชมโค้งแรกแม่น้ า
แยงซี เกียง เกิดจากแม่นาแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตซึง่ เป็ นที่ราบสูงลงมากระทบกับเขาไห่หลอแล้วหักเส้นทางโค้ง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และนาท่านเข้าสู่ เมืองโบราณจงเตี้ ยน(เมืองโบราณแชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิ
เบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึง่ เต็มไปด้วยร้านค้าของคนพืน้ เมือง ร้านขายสินค้าทีร่ ะลึกมากมายและชมวิถชี วี ติ และ
ความเป็ นของชาวทิเบตทีแ่ ชงกรีล่า
คา่
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่
วันที่ 3
เช้า

HOLY PALACE T HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ภูเขาหิ มะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิ น (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิ ง – เมืองลี่เจียง
– ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณลี่เจียง (B/L/D)
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิ มะสือข่า เป็ นที่ ตงั ้ ของ หุบเขา
พระจันทร์สีน้าเงิ น (รวมกระเช้า) ตัง้ อยู่ใกล้กบั แชงกรีลา เป็ นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็ นจุดชมวิวจุดเดียวที่
สูงทีส่ ุดของเมืองจงเตีย้ น กล่าวกันว่า ยามท้องฟ้ าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือก

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิ มะสือข่า เป็ นที่ตงั ้ ของ หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิ น (รวมกระเช้ า) ตัง้ อยู่ใกล้กบั
แชงกรีลา เป็ นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็ นจุดชมวิวจุดเดียวทีส่ งู ทีส่ ุดของเมืองจงเตีย้ น กล่าวกันว่า ยามท้องฟ้ า
สดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกร
หยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหมิ ะปกคลุมเกือบทัง้ ปี

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิ ง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลา
มะจาพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึน้ โดยดะไลลามะองค์ท่ี 5 มีโบราณวัตถุมากมายรวมทัง้ รูปปั ้นทองสัมฤทธิ ์ที่ม ี
ชื่อเสียงมากทีส่ ุด

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั ่วโมง) เป็ นเมืองซึง่ ตัง้ อยู่ในหุบเขาทีม่ ที ศั นียภาพ
งดงามเป็ นถิน่ ที่อยู่ของชาวหน่ า ซี นาทุกท่านสู่ ร้านสาหร่ายเกลี ยวทอง พืชใต้น้ าที่มคี ุณ ค่าอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพชัน้ ยอด ซึง่ มีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า เดินทางสู่ เมืองโบราณลี่
เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มสี ถาปั ตยกรรม ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของ
จีน เนื่องจากเป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ รกรากของชาวหน่ าซีหรือนาซี มาตัง้ แต่สมัยโบราณเมืองนี้ยงั ได้รบั การขนานนาม
ว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูสก
ุ ี้ปลาแซลมอน!!!

พักที่

JIN DAO HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ภูเขาหิ มะมังกรหยก (รวมกระเช้ าใหญ่ ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ าหยก สระน้ามังกรดา - เมืองฉู่สง (B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิ มะมังกรหยก ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่ าลี่เจียง เป็ นภูเขาสูงที่ตงั ้
ตระหง่านซึ่งมีหมิ ะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ ปี จากนัน้ นาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า(กระเช้าใหญ่ )ขึน้ สู่บริเวณจุดชมวิว
บนเขาหิมะมังกรหยกทีค่ วามสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสความหนาวเย็นและยิง่ ใหญ่ของ

ภูเขาแห่งนี้ *กรณี กระเช้าใหญ่ปิดจะเปลี่ยนมาขึ้นกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า*
จากนัน้ นาท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชื่อก้องโลกจางอวีโ้ หมวได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยก
เที่ยง

เป็ นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดงใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่ านเดิน ทางสู่ อุ ท ยานน้ าหยก สถานที่เที่ย วแห่ ง ใหม่ ล่ าสุ ด ของลี่เจีย ง สถานที่แ ห่ ง นี้ เป็ นหัว ใจทางด้าน
วัฒนธรรมของชนเผ่าน่ าซีกลมกลืนกับธรรมชาติท่งี ดงามอันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่งึ มีรป
ู ปั ้นแกะสลักด้วยไม้
ข้างขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่และน้ าตกมังกรที่ไหลหลั ่งไปตามไหล่เขาแบ่งได้เป็ น 3 ชัน้ ชัน้ แรกมีช่อื ว่ามังกร
ออกถ้า ชัน้ ทีส่ องมีช่อื ว่ามังกรเล่นน้ า ชัน้ ทีส่ ามมีช่อื ว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึง่ เป็ นทีส่ กั การะบูชาของ
คนในพืน้ ทีม่ อี ายุมากกว่า 500 ปี นาท่านชม สระน้ามังกรดา สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชงิ ซึง่ สระ
น้ ามังกรดามีจุดเด่นคือเป็ นน้ าที่เกิดจากน้ าพุอนั มีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ าสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ าราวกับสี
ของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปั ตยกรรมต่างๆ ทีผ่ สมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั ่น ทิเบต และนาซี ไว้
ด้วยกันอย่างลงตัว ทัง้ สะพานหินโค้งและศาลาอันมีจดุ เด่นด้วยมีฉากหลังเป็ นภูเขา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง
ฉู่สง

คา่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

YU HUA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เมืองฉู่สง – คุนหมิ ง - ร้านนวดเท้า – สวนน้าตกคุนหมิ ง – ร้านผ้าไหม - อิ สระช้อปปิ้ ง
วันที่ 5 ถนนคนเดิ น
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ คุนหมิ ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) นาท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิ มะ และศูนย์นวดแพทย์แผน
โบราณจีนนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้าใครพร้อมชมครีม

เป่ าซู่ถงั หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อ “ครีมบัวหิ มะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อย
เป็ นยาสามัญ ประจ าบ้าน น าท่ านชม สวนน้ า ตกคุ น หมิ ง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River

Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิงถือเป็ นน้ าตกฝี มอื มนุ ษย์ท่ใี หญ่ ท่สี ุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5
เมตร มีค วามกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็ นที่ผ นั น้ ากว่า 10 ล้านลูก บาศก์ฟุ ต จาก
แม่น้ า Niulan ท้องถิน่ ไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยงั ช่วยป้ องกันน้ า
ท่ ว มและท าหน้ าที่เป็ น ที่เก็บ น้ ายามฉุ ก เฉิ น ของประชาชน ที่ส าคัญ โครงการยังได้ก่ อ สร้างเป็ นลัก ษณะน้ าตก
สาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผคู้ นมาเยีย่ มชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้าน
บาท
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง

เที่ยง

น าท่ านเดิน ทางสู่ ร้านผ้ าไหม ให้ท่ านได้เลือ กชมซื้อ สิน ค้าและผลิต ภัณ ฑ์ท่ีผ ลิต ด้วยผ้าไหม จากนั น้ ให้ท่ าน
อิ สระช้ อปปิ้ งที่ ถนนที่ เก่ าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิ ง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่ หยก ภาษาจีน

คา่

เรียกว่า จินหม่า และ ปี้ จ ี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุม้ ม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึน้ ใน
สมัย ราชวงศ์ ห มิง ในถนนย่ านการค้าแห่ งนี้ เป็ นแหล่ ง เสื้อ ผ้าแบรนด์เนมทัง้ ของจีน และต่ างประเทศ รวมทัง้
เครื่องประดับ อัญมณีชนั ้ เยีย่ ม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพืน้ เมือง และร้านขายของทีร่ ะลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีสงิ่
อานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูสุกี้เห็ด!!!

พักที่

LONG WAY HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เช้า

วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิ ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึง่ เป็ นวัดที่

เที่ยง

ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้ อยูท
่ ถ่ี นนหยวนทงเจียงเป็ นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน
คุนหมิงอายุ เก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้าม
ไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้างใหม่ประดิษ ฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
(จาลอง)ซึง่ พลเอกเกรียงศักดิ ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณ
ทีว่ ดั หยวนทงแห่งนี้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.20 น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิ ง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น THAI AIRWAYS เที่ ยวบิ นที่

16.35 น.

TG612 ** บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิ นใช้เวลาบิ นโดยประมาณ 3.30 ชั ่วโมง **
เดิ นทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การ
ผู้ใหญ่ ห้อง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
ละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม เครือ
่ งบิ น
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิ น (เด็กอายุไม่เกิ น
อัตรา
อัตรา
อัตราท่าน
20 ปี )
20 ปี )
ห้องละ ท่านละ
ละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดิ นทางเดือน ตุลาคม 2562

10-15 ตุลาคม 2562

23,899

26,899

26,899

5,000

12,889

17-22 ตุลาคม 2562

22,899

25,899

25,899

5,000

12,889

22-27 ตุลาคม 2562

23,899

26,899

26,899

5,000

12,889

23-28 ตุลาคม 2562

23,899

25,899

25,899

5,000

12,889

วันเดิ นทางเดือน พฤศจิ กายน 2562
08-13 พฤศจิกายน 2562

19,899

22,899

22,899

5,000

12,889

15-20 พฤศจิกายน 2562

21,899

24,889

24,889

5,000

12,889

29-04 ธ ันวาคม 2562

22,899

25,899

25,899

5,000

12,889

วันเดิ นทางเดือน ธันวาคม 2562
03-08 ธ ันวาคม 2562

23,899

26,899

26,899

5,000

12,889

04-09 ธ ันวาคม 2562

23,899

26,899

26,899

5,000

12,889

07-12 ธ ันวาคม 2562

23,899

26,899

26,899

5,000

12,889

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2563

29,899

32,899

32,899

5,000

12,889

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษท
ั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ่ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิ น และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืน
้ เมืองให้
นักท่องเที่ยวทั ่วไปได้ร้จู กั คือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา
ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ ยวทุกท่านทราบ
ว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึน
้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ
เข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน
้ จากท่าน เป็ น
จานวนเงิ น 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน
้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ
(เป็ นเงิ นไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง **
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทา วีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษท
ั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติ กา
การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหาย
่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
ในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับ พร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่ าภาษีส นามบิน
และค่ าภาษีน้ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด Upgrade หรือ เปลี่ย นแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่ าเที่ย วใด เที่ย วหนึ่ ง
กรุณ าติด ต่ อ เจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี พ ิเศษ โดยอ้ างอิง ค่ าใช้จ่ายการจองทัว ร์แ บบ ไม่ ใช่ ต ั ๋วเครื่อ งบิน ตามที่ต ามที่ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Thai Airways อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (2 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

✓ ค่ าโรงแรมที่พ ัก ระดับ มาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่ าน ต่ อ ห้อ ง) ในกรณี มงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน กีฬ า
หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ในการปรับเปลี่ย นโรงแรมที่พ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบ ตั เิ หตุ ในการเดินทางท่องเที่ยวต่ างประเทศ วงเงิน ประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน และ
รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท
่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผูเ้ ดินทาง
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่ าวีซ่ากรุป
๊ ท่ องเที่ ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผู้ถอื พาสปอร์ตไทย
และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเทีย่ วแบบเดีย่ ว (4วันทาการ) ท่านละ 1,700 บาท (สาหรับผูถ้ อื
พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน่ ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิก เดิน ทาง วีซ่ากรุ๊ป จะถูก ยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบ
ั การเดิน ทางครัง้ อื่น ๆได้ รวมทัง้ ไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิน้ ทาให้ไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุป
๊ ได้ผเู้ ดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเดีย่ วยื่นปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ
ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ )

-

กรณีทส่ี ามารถยื่นวีซ่ากรุป
๊ ได้แต่ลกู ค้าประสงค์ตอ้ งการทาวีซ่าเดีย่ วสามารถติดต่อตัวแทนรับทาวีซ่าใกล้บา้ น
ท่าน
สาหรับผูท
้ เ่ี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิส
ถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียปิ ต์ 11.ซาอุ ดอี าระเบีย 12.
ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน
22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืน่ ขอวีซ่ากรุป
๊ ได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทางโดย มัดจาท่ านละ 10,000 บาท และตัดทีน่ ั ่งการจองภายใน
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทัน ที หากยัง ไม่ ไ ด้ ร บ
ั ยอดเงิน ตามเวลาที่ก าหนด และหากท่ านมีค วามประสงค์ จ ะต้ อ งเดิน ทางในพีเรีย ดเดิม ท่ า น
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีท่มี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สท
ิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียด เรามีทน่ี ั ่งราคาพิเศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ก่อนเดินทาง 10 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษท
ั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น
การสารองทีน่ ั ่งตั ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ
่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 10 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จา่ ยการดาเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครังแรก
้
ตามจานวนครังที
้ เ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษท
ั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทุกครังหากท่
้
านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• กรณี ท่ีท่ านต้อ งออกบัต รโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่ น ตั ๋วเครื่อ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณ าติด ต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะ
มีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล
สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท
่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษท
ั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีม ี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้ าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ท
ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป
๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
• ทางบริษัท ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบ
ั ลูก ค้าที่ไม่รู้จกั กัน มาก่ อ น เช่ น กรณี ท่ท
ี ่านเดิน ทาง 1 ท่ าน จาเป็ น ต้อ งช าระค่ า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ ่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา

เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุ การทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษท
ั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษท
ั จึงขอ
สงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท
่ ่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานทีท
่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษั ทได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ า
ทัง้ หมดแล้ว
• กรณีท่ท
ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้ าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด
เพื่อยืน ยัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หนังสือ เดิน ทาง หากท่ านได้ส่งเอกสารมาที่บ ริษัท เรีย บร้อยแล้ว กรณี ท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋ว
เครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่าน
ได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ
่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่ างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท
่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

• บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ ในการไม่รบั ผิด ชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิด กรณี ค วามล่ าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก บิน , การ
ประท้ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่ง อยู่น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท
่ ่านต้องการ
• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป
๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน
้ )
•

สาเนาหนังสือเดิ นทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

ใช้สาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง้ 2 หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน
้ !!
•
รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พื้นหลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี่ และส่งรูป
เข้ามาทางไลน์ ได้เลย

ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ท่านใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป
๊ เข้าจีนได้
ต้องทาการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

ยอมรับ

