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KMG002 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน

(โดยสายการบินแอร์เอเชีย)(FD)
นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ
ชมความงดงามอลังการ ภูเขาหิมะมังกรหยก
ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ IMPRESSION LIJIANG
สัมผัสบรรยากาศดั้งเดิม ณ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
สุกี้เห็ด/สุกี้ปลาแซลม่อน /อาหารจีนกวางตุ้ง
วันแรก

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่

05.00 น.

สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD582
ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
จึงทําให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” (เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20
เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 ‟ 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนา
อาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแต่
ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทาง เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมือง
โบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้
และด้านเหนือซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่จะมีบ้านเรือนโบราณปลูก

09.00 น.
12.00 น.

เที่ยง

ค่า
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พักที่
วันที่สอง
เช้า

สร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณแห่งนี้
Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ามังกรดา - สาหร่ายเกลียวทอง เมืองโบราณลี่เจียง

(B-L-D)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ค่า
พักที่

หลังอาหารนําท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อยู่ในเขตเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนาน จัดเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่
เป็นอันดับเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งนี้มีรูปร่างคล้ายรูปใบหูของมนุษย์ เลยได้ชื่อว่าทะเลสาบ เอ๋อไห่ ถูกขนาบ
ด้วยภูเขา ชังซาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่อยู่คู่กับทะเลสาบเอ๋อไห่มาแต่อดีต จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่
กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง
เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่ งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรม
เยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง(ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. )เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําท่านเดินสู่ สระน้ามังกรดา นี้มีที่มาจากตํานานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกาย
ใต้น้ําบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ําบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ําใสสะอาดสะท้อน
ภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจาก
บริเวณสระมังกรดําเป็น หนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน จากนั้นนําท่านชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืช
ใต้น้ํา ล้ําคุณค่า อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่าย
พอกหน้า
จาก นั้นนําท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองโบราณลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมาก
ว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคง
ปลิวไปมาตามสายลม ลําธารน้ําที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทําให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูก
บันทึกเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
GUAN GUANG HOTEL หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - IMPRESSION - อุทยานน้าหยก -ร้าน ใบชา - ต้าหลี่(B /L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยง
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พักที่

นําท่านดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นําท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับ
ความ สูง 3,356 เมตร นําท่านนั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ําทะเล 4,506
เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูง
ที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะ
คล้ายมังกรขาว กําลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ํา
กับ ความหนาวเย็นของธรรมชาติ ชมโชว์ การแสดงชุดนี้มี ชื่อว่า IMPRESSION LIJIANG เป็นอีกหนึ่ง
ผลงานโบว์แดงของผู้กํากับมือทอง จางอี้โหมว ซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่ สองต่อจากผลงานชิ้นแรกIMPRESSION
LIU SAN JIE ที่เมืองหยางซั่วประสบความสําเร็จ เวทีการแสดงถูกสร้างขึ้นบริเวณใกล้กับภูเขาหิมะมังกรหยก
เหนือระดับน้ําทะเล 3,100 เมตร โดยใช้วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังประกอบการแสดง การ
แสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศักดิ์สิทธิ์ และประเพณีของชน
กลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 600 คน เป็นการแสดงในสถานที่จริงที่ยิ่งใหญ่
ท่ามกลางภูเขาหิมะ การแสดงชุดนี้ใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริ งสุดอลังการ
อีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานน้าหยก (Jade Dragon Village) ตั้งอยู่ริมสายธารน้ําบริสุทธิ์ที่ไหลรินลงมา
จากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะ มังกรหยก ซึ่งเป็นต้นชีวิตของชาวน่าซีที่อาศัยอยู่ในลี่เจียง ซึ่งในอุทยานน้ํา
หยกนี้จะมี บ่อน้ําผุดศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวน่าซีอยู่ ด้วยกันกับ รูปสักการะของเทพเจ้าผู้
คุ้มครองภูเขาหิมะมังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของชาวน่าซีบริเวณอุทยานน้ําหยก สายน้ําได้ให้
กําเนิดน้ําตกมังกร 3 ชั้น จากนั้นนําท่าน แวะชิมชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. )
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
Z MAX HOTEL4 หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตาหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้เวลาดินทาง 5 ชม. )
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นํา ท่า นเดินทางสู่ ร้า นบั วหิม ะ และ ศูนย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่ อสุขภาพผ่อนคลายความ
เมื่ อยล้า กั บ ยานวดขนาดพิ เศษสูตรเดีย วไม่ซ้ําใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จัก กั นดีใ นชื่อ ครีมบัวหิมะ
สรรพคุ ณ เป็ น เลิ ศ ในด้ า นรั ก ษาแผลไฟไหม้ ผุ พ องและ แมล งกั ด ต่ อ ยเป็ น ย าส ามั ญประจํ า บ้ า น
จากนั้นนําท่านชม ตาหนักทอง หรือตาหนัก จินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัว

เที่ยง

เที่ยง
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เมืองคุนหมิง ตําหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย
ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตําหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้น
ด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ําหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกําแพงและป้อม
ล้อมรอบตําหนักเสมือนกําแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ําหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ําหนัก
20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจํากายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย นําท่านเลือกซื้อ หยก
ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มี
ชื่อเสียง จากนั้นให้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อน
กลับ
รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร
LONG WAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หา้

คุนหมิง -ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ

(B/-/-)

เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนําท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําจากผ้าไหม เช่น ผ้า
ห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ
12.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583
14.00 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อควรควรทราบ : สาหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทา
การออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านบัวหิมะ ,ร้านสาหร่าย ซึ่งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ใช้เวลาประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหากไม่เข้าร้านขอเก็บเพิ่ม 900 หยวน/ท่าน
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 เด็กอายุต่ากว่าสิบสอง
พักเดี่ยว
ท่าน
ขวบ

10-14 สิงหาคม 2560 ( วันแม่ )

25,900 บาท

25,900 บาท
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21-25 ตุลาคม 2560 (วันปิยะ)
30ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561 (ปีใหม่)

23,900 บาท
25,900 บาท

23,900 บาท
25,900บาท

5,000 บาท
5,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
„ ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ ‟ คุณหมิง‟ กรุงเทพฯ // „ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // „ ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // „ ค่าอาหารตามที่
ระบุไว้ในรายการ // „ ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // „ ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีม่ ีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน// „ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิน่ นําเที่ยว (พูดไทย) // „ ค่าน้ําหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ
20 กิโลกรัม // „ ค่ามัคคุเทศก์ไทยนําเที่ยวตลอดการเดินทาง // „ ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
ค่าบริการนี้ไม่รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน // 5วัน เท่ากับ 150 หยวนต่อท่าน)
+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
+ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
+ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การสารองที่นั่ง
1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางเพื่อสํารองที่นั่ง
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เอกสารเดินทางและทาวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า ออก อย่างน้อย-2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน)6 เดือน(
4. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา อายุต่ํากว่า 18 ปี เตรียมเอกสารดังนี้
- สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน พ่อ แม่ ลูก ต้องใช้ทุกกรณี หากพ่อ หรือ แม่ หรือเด็ก มีการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล ต้องส่ง สําเนา
ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลให้ครบ ไม่ว่า พ่อ หรือ แม่ จะเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา และ มารดา หรือ เดินทางกับบิดา หรือมารดา แค่ใครคนใดคนหนึ่ง
ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศใช้เป็นตัวจริงฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางสามารถไปติดต่อทําได้ที่ สํานักงานเขต
หรืออําเภอของแต่ละจังหวัด
5. กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขการให้บริการ
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- เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่าน ได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
-บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
-การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
-ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทําการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชําระค่ามัดจําตามวันเวลาที่บริษัทฯกําหนดให้ต้องชําระ
เนื่องจากจะทําให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณีที่บริษัทฯได้ทําการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดําเนินการคืนเงิ นค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน
ไม่ว่าจะใน
กรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
 การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่ ตามที่หัวหน้าทัวร์ได้แจ้งแต่ละจุดเยี่ยมชม เพื่อการเดินทางไ ปยัง
สถานที่ต่างๆได้ทันเวลา หากท่านล่าช้าจะทําให้คณะล่าช้าและอาจจะเที่ยวไม่ครบตามโปรแกรมที่ระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบใน
การไม่ชดเชยสถานที่อื่นๆให้ หากเกิดจากความล่าช้าของคนในคณะเอง
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและอยู่คนละชั้น
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
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ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเปจนที่พอใจแล้ว***
***จึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเปจนภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อนามสกุล- (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต (
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.....................................................................SURNAME........................................................
วันสัญชาติ.................................ประเทศ......................................จังหวัด.....................................ปีเกิด/เดือน/
....................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง..............วันหมดอายุ...............................วันที่ออก................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่............... .................................................................................................. (
...........................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ
....................................
ที่อยู่ปัจจุบันกรณีไม่ตรง) ตามทะเบียนบ้าน ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ /
(ใหญ่……………………………………………………………
................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์บ้าน
............................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่..............................................................................(
ตาแหน่งงาน............................................................................ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร
.............................................
)สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน(
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ..............เดือน..................ปี.................ถึง วันที่................เดือน..................ปี.......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ ..............................................
เมื่อวันที่ ...............เดือน.............ปี ...................ถึง วันที่...................เดือน...............ปี............................
รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ถ้าโสดให้ใส่ชื่อ บิดา หรือ มารดา/ ถ้าสมรสให้ใส่ชื่อสามีหรือภรรยา) พร้อมระบุความสัมพันธ์
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1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION(ความสัมพันธ์) ........................................OCCUPATION(
อาชีพ.............................(........TEL:......................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION(ความสัมพันธ์) ........................................OCCUPATION(
อาชีพ.............................(........TEL:.....................................
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