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้
ี ดงจุดชมวิวโล่เฉยโกวคุนหมิง-ภูผามรกต (ภูเขาเจีย
้ วจือ
่ -กระเชา)-ตงชวน-แผ่
นดินสแ
จุดชมวิวเจิน
่ เซยี่ วหยวน-จุดชมวิวต่าหม่าค่าน
ี าน (กระเชา+รถแบตตารี
้
อุทยานน้ าตก-ภูเขาซซ
)่ -วัดหยวนทง
เมืองโบราณกวนตู ้ 5 วัน 2 คืน

เดินทาง

8-12 มิ.ย. 60 (11,999.-)/ 7-11 ก.ค.|27-31 ก.ค. 60 (12,999.-)
** ไม่แจกกระเป๋า ** ไม่มรี าคาเด็ก

ราคารวม ค่าทัวร์, ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน+ค่าธรรมเนียมตั๋ว * ผู ้เดินทางอาจต ้องจ่ายค่าทัวร์เพิม
่ เติม (ตามจริง) หาก
สายการบินมีการปรับขึน
้ ค่าธรรมเนียมตั๋วเพิม
่ จากนี้
่ เดีย
้ -ลง, ค่าทิปไกด์
ราคายังไม่รวม ค่าวีซา่ กรุ๊ป 1,200 บาท, หรือ ค่าวีซา
่ ว 1,700 บาท, ค่าทิปกระเป๋าขึน
ท้องถิน
่ +คนรถท้องถิน
่ +ห ัวหน้าท ัวร์ไทย รวม 150 หยวน/ทริป/ท่าน
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลีย
่ นแปลงโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบ
้
ื
ล่วงหน ้า กรณีคา่ เงินผันผวน, กรณีปรับขึน
้ ค่าธรรมเนียมเชอเพลิง, กรณีประกาศขึน
้ ราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือ
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ * มีประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ าดืม
่ ทุก วัน
ท่องเทีย
่ ว *ครบ 16 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน ้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร ้อมกับคณะ

วันแรก
24.00 น.

นัดพบ สุ วรรณภูมิ
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ G สายการซานตงแอร์ ไลน์
(จอดส่ งผู้เดินทางได้ ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4-5)
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วันที่สอง
03.05 น.
05.55 น.

07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.

สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ภูเขาหิ มะเจีย้ วจื่อ (ภูผามรกต)-ตงชวน
นาท่านเหิรฟ้ าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน（云南省）และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนาน มีประชากร 33 ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้ อยถึง 24 เผ่ าครอบคลุมพื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่
สู งเหนือระดับน้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ ชื่อว่ าเป็ นเมืองแห่ งฤดูใบไม้ ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งปี ไม่ ร้อนหรือหนาวจนเกินไป จึงได้ ชื่อว่ าเป็ นเมืองแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ สิ่งที่มีเสน่ ห์ดึงดูด
นักท่ องเที่ยวก็คอื ธรรมชาติที่สวยงาม นาทุกท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
รั บประทานอาหารเช้ าทีภ่ ัตตาคาร (แบบจีน)
 นาท่านเดินทางต่อสู่ “ภูผามรกต” (ภูเขาหิ มะเจี้ยวจื่อ) เขตท่องเที่ยวแห่ งใหม่ของมณฑลยูนนาน เป็ นภูเขา
หิมะความสูง 4,223 เมตรจากระดับน้ าทะเล อยูห่ ่างจากนครคุนหมิงเพียง 160 กิโลเมตร เขตภูเขาสูงที่อุดมด้วย
เขตป่ าสน หน้าผาตระหง่าน ธารน้ าแข็ง น้ าตก และทะเลสาบ ท่านสามารถท่องเที่ยวได้ท้งั 4 ฤดูกาล ดอกไม้บาน
ช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนเมษายน-มิถุนายน หน้าร้อนจะมีดอกไม้ป่าเรี่ ยร่ ายตามใบหญ้าท้องฟ้ าจะสว่างสดใส
(เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงภูผามรกต รั บประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 เริ่ มต้ นท่ องเที่ยวที่ความสู ง 3,500 จากระดับน้าทะเล นาท่ านนั่งรถอุทยาน แล้ วไปต่ อกระเช้ าลอยฟ้ าขึ้นไปที่
สถานี DAHAIQING ในระดับความสู ง 3,850 เมตรจากระดับน้าทะเล เดินชมธรรมชาติเป็ นเส้ นทางวงกลม ผ่ าน
ลาธารเล็กๆ ที่มีชื่อว่ า “Flower Stream” ลัดเลาะเพลินชมน้าตกรายทาง ซึ่งเมือ่ เข้ าสู่ ฤดูหนาวน้าตกจะกลายเป็ น
น้าตกน้าแข็ง เลี้ยวขวาขึ้นเขาต่ อจะผ่ าน “ผาพระจันทร์ ” แล้ วชม “สระอสูรกาย” ที่ความสู ง 3,950 จาก
ระดับน้าทะเล ชม “Moobang Hai มู่ปังไห่” ทีค่ วามสู ง 4,050 จากระดับน้าทะเล นาชม “สระสวรรค์” ที่ความ
สู ง 4,150 จากระดับน้าทะเล ลดระดับลงมาที่ความสู ง 3,987.3 เมตรจากระดับน้าทะเล เดินผ่ านช่ องเขา “แคบ
จริงๆนะจะบอกให้ Narrow Strip of The Sky” กลับลงมาที่สถานีกระเช้ า ต่ อรถอุทยาน
หมายเหตุ
- การท่ องเที่ยวฤดูหนาวในเขตภูเขาสู ง ท่านควรเตรี ยมเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ถุงเท้ า ให้ เพียงพอ และ
อย่ าลืมนาเสื้อกันฝนติดตัวไป
- ผู้ที่เดินไม่ ถึง Heavenly Lake สามารถเดินตามกาลังตัวเอง และกลับมารอคณะตามเวลาที่นัดไว้
แล้ วเดินทางไปเมืองตงชวน (1.30 ชั่วโมง)
รั บประทานอาหารคา่ ทีภ่ ัตตาคาร
พักที่ HONGTURENJIA HOTEL หรื อเทียบเท่า 3 ดาว * โรงแรมบนเขามี 3 แห่ ง ทุกที่มีระดับ 3 ดาว
ตงชวน-ชมวิว//ถ่ ายรูป-คุนหมิง-บัวหิ มะ-อุทยานนา้ พุ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
 ตงชวนเขตชนบทที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมิง เป็ นเขตดินสีแดง “หงถู่ตี้” ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง
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ของโลก เริ่ มเปิ ดตัวสู่ สายตาชาวโลกเมือ่ ราวกลางปี ค.ศ. 1990 โดยช่ างภาพชาวจีนค้นพบและถ่ ายภาพสีสันของ
ไร่ นาในเขตภูเขาหวู่เหมิง เมืองตงชวน ภาพถ่ายของเขาชนะการประกวดโดยสถานที่ในภาพถ่ายไม่ ถูกเปิ ดเผย
ยังคงเก็บเป็ นความลับมาได้ อีกหลายปี
ภายหลังตงชวนเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักมากขึ้นจากัดเฉพาะแต่ ในกลุ่มตากล้ อง
ภาพของ “หงถู่ตี้” เริ่ มแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต กระแสสอบถาม “ภาพนี้ถ่ายที่ไหน” ฮือฮามาประมาณอีก 2 ปี วันนี้
นักท่ องเที่ยวอย่ างเราขอโอกาสไปชื่นชมความงามและกดชัตเตอร์ แฉ๊ บ ๆ ๆ ที่เขตแผ่ นดินสีแดง
ี น
ั ของตงชวน คือแปลงไร่แปลงนาของชาวบ ้าน เมือ
ตงชวนหงถูต
่ ี้ สส
่ ดอกชาน้ ามันเบ่งบานผืนไร่
ี าวจะเนรมิตไร่ให ้เป็ นสข
ี าว แปลงข ้าวโพดจะพรมไร่ให ้เป็ นสเี ขียว
จะเป็ นสเี หลืองอร่าม ไม ้ดอกสข
ี ดงจุดขาวเพราะกระจุกพืชไร่ทน
แปลงเก็บเกีย
่ วจะมีสแ
ี่ ามากองรวมกัน แปลงดินว่างเปล่าจะแดงจัด
ี องดิน พืชไร่ตา่ งชนิดทาให ้เกิดนาไร่ตา่ งส ี ไร่ตา่ งสท
ี ั่วทัง้ หุบทัง้ เขาทาให ้เกิดภาพทีง่ ดงาม
เพราะสข
ั ้ หลากรส ชน
ั ้ ล่างอาจเป็ นเค ้กรสกาแฟ ปูทับด ้วยเค ้กใบเตย ซอน
้
เกินบรรยาย ดูเหมือนเค ้กหลายชน
ี าวละมุน หรืออาจจะดูเหมือนอะไรก็ได ้ทีเ่ รามองแล ้วเห็น...
บนด ้วยเค ้กรสวานิลา แต่งหน ้าครีมสข
คิดแล ้วเป็ น...อย่างนั น
้

 สุ ขใจกับการชมวิวถ่ ายรู ป นาท่ านไปที่จุดถ่ ายรู ปที่ขึ้นชื่อ เช่ น จุดชมวิวโล่เฉยโกว หุบลาดชั นสี สันสดใส
ที่ดอยอัศดง, จุดชมวิวเจิน่ เซยี่ วหยวน เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์ -จุดชมวิวต่าหม่าค่าน สวนสวยหลากสี
ฯลฯ

ี ดงของดินสว่ นใหญ่จะเป็นสอ
ี อกไซด์ของเหล็ กและอลูมเิ นียม แสดงถึงการ
ดินสแี ดง สแ
ึ ชะมานาน
ทีด
่ น
ิ มีพ ัฒนาการสูง
ผ่านกระบวนการผุพ ังสลายต ัวและซม
เป็นดินทีม
่ ก
ี าร
ี ดงจะเป็นดินทีอ
ระบายนา้ ดี แต่ม ักจะมีความอุดมสมบูรณ์ตา่ ดินสแ
่ อกไซด์ของเหล็ กหรือ
อลูมเิ นียมไม่มน
ี า้ เป็นองค์ประกอบ

12.00 น.

19.00 น.

รั บประทานอาหารเทีย่ งที่ภัตตาคารบนเขา (พื้นเมือง) บ่ ายๆ นาท่ านเดินกลับคุนหมิง
 แวะร้ านนวดฝ่ าเท้ า เลือกชื้ อยาสมุนไพรจีน รวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้ น้าร้ อนลวกที่ท่านรู้ จักดี
 นาชมอุทยานนา้ ตกคุนหมิง สวนสาธารณะแห่ งใหม่ ล่าสุ ด ของนครคุนหมิง สร้ างเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
เป็ นอุทยานน้าตกเทียมที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศจีน โดยใช้ วิธีการผันน้าจากทะเลสาบ มีขนาดความสู ง 12.5 เมตร
และกว้ างประมาณ 400 เมตร
รั บประทานอาหารคา่ ทีภ่ ัตตาคาร ** ** ชวนชิ มอาหารกวางตุ้ง
พักที่ LONGWAY HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4 ดาว
299 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming. Tel: 86-871-7123333
www.chinatraveldepot.com/Photos_Hotels_H301329-Lang-Wei-Hotel-Kunming-Kunming

วันที่สี่
07.00 น.

เขาซี ซาน-ประตูมังกร-วัดหยวนทง-สวนชุ่ยหู -เมืองโบราณกวนตู้-สนามบิน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
 นาท่ านไปชมเขาซี ซาน (Xishan) 西山(รวมกระเช้ า+รถแบตตารี่ ) แหล่ งท่ องเทีย่ วอีกแห่ งหนึ่งของเมือง
คุนหมิง เขาซีซานอยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ห่ างจากเมืองคุนหมิง 15 กิโลเมตร อยู่เหนือ
ระดับน้าทะเล 1900–2350 เมตร บนยอดเขาซีซานเป็ นที่ตั้งของประตูมังกร หรือ หลงเหมิน คนที่นี่เชื่อว่ าใครก็
ตามที่สามารถลอดผ่ านประตูมังกรนี้ไปจะมีโชคลาภ ชมและลอดประตูมังกรที่มีอายุกว่า 200 ปี เพื่อเป็ นสิริ
มงคล ด้ านล่ างของภูเขาซีซานเป็ นที่ตั้งของทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 8 ของจีน แวะ
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12.00 น.

สักการะขอพรจากเจ้ าพ่ อเสือ เจ้ าแม่ กวนอิมประทานบุตร เทพเจ้ าโชคลาภ ชมศาลาหงส์ ฟ้าทีส่ ลักจากหินบันทึก
ประวัติการสร้ างและคัมภีร์ต่างๆ
 แวะร้านผ้ าไหม-ใบชา สินค้า OTOP ของจีน
รั บประทานอาหารเทีย่ งที่ภัตตาคาร
นาชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ ที่สุด และเก่ าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้ างขึ้นมาตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ ถัง (ค.ศ.
618–ค.ศ. 907) จนถึงปัจจุบัน เป็ นวัดที่มปี ระวัติศาสตร์ ยาวนานกว่ า 1,200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็ น
อารามทางพระพุทธศาสนา ที่ใหญ่ ทสี่ ุ ดในนครคุนหมิง ภายในวัดตกแต่ งร่ มรื่ นสวยงาม กลางลานมีสระน้าขนาด
ใหญ่ มีสะพานข้ ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็ นวัดในสมัยราชวงศ์ ชิง
เนื่องจากวัดนี้ได้ ถูกทาลายในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้ รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็ นคนพลิกประวัติศาสตร์ จีน
เป็ นผู้ที่ทาให้ ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ ชิง
ภายในวัดที่ศักดิส์ ิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่ งนี้เป็ นศูนย์ กลางของ
พระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้ แก่ นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของธิเบต ท่ านนมัสการพระ
พุทธชินราชที่จาลองมาจากเมืองไทย  นาท่ านไปชมหยกจีน เลือกเช่ าผีซิว เครื่ องรางนาโชคจองจีน
 เที่ยวชม “ชุ่ยหู GREEN LAKE 翠湖” แปลว่าสระมรกต หรื อที่เรี ยกกันว่า “ทะเลสาบกรี นเลค” เป็ น
สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ใจกลางนครคุนหมิงและล้อมรอบด้วยบึงน้ า เหมาะแก่การเดินเล่น พักผ่อนหย่อน
ใจ และออกกาลังกายเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีบรรยากาศร่ มรื่ น มีพ้นื ที่ที่กว้างใหญ่สาหรับทากิจกรรมมากมาย มี
ม้านัง่ สาหรับพักผ่อน โดยรอบยังมีร้านอาหาร ร้านน้ าชา ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก มนต์เสน่ห์ของ
ทะเลสาบแห่งนี้ คือ ความสวยงามที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงฤดูของปี ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม–มกราคม)
ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยฝูงนกนางนวลปากแดงทีอ่ พยพหนีความหนาวเย็นมาจากไซบีเรี ย
มารวมตัวกันเป็ น
จานวนมาก เป็ นความสวยงามที่ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
(กุมภาพันธ์-มีนาคม) สวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามของดอกซากุระที่บาน
สะพรั่ง ไม่แพ้ถิ่นกาเนิดในญี่ปุ่น ในขณะที่ช่วงฤดูร้อนทะเลสาบชุ่ยหูก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที่แข่ง
กันอวดโฉมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะดอกทิวลิปและ ดอกบัวหลวง ซึ่งกลายเป็ นจุดสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ไม่แพ้
ฝูงนกนางนวลปากแดงและดอกซากุระ
นาชมเมืองโบราณกวนตู้ Guandu Ancient City เมืองโบราณขนาดใหญ่ มอี ายุหลายร้ อยปี ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ห่ างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ
8 ศาลเจ้ าบรรพบุรุษ ได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ ว ซ้ อปปิ้ ง เสื้อผ้ า อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน
เอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ท่ านไปถ่ ายรูปกับเจดีย์โบราณ มี
ความสู ง 14.5 เมตร สร้ างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้ างจากข้ าวเหนียวและดินแดงและตัด
เป็ นก้ อนๆนามาก่ อสร้ างเป็ นเจดีย์ มีน้าหนักรวม 1,350 ตัน บริ เวณฐานเจดีย์เจาะเป็ นช่ องสี่ทิศทาง ความกว้ าง
ขนาดรถม้ าวิ่งผ่านได้ โดยรอบเจดีย์เป็ นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้ างใหม่ เลียนแบบของเก่ า
มีลาน
เอนกประสงค์สร้ างเป็ นเจดีย์แบบธิเบต และด้ านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต นา
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วันที่ห้า
01.00 น.
02.05 น.

เมืองโบราณกวนตู้สะท้ อนให้ เห็นชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่ อยู่ร่วมกัน
ได้ อย่ างกลมกลืน
20.00 น.
รั บประทานอาหารคา่ ทีภ่ ัตตาคาร ** ชวนชิ มสุกีเ้ ห็ดดา บารุงสุขภาพ
เดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
คุนหมิง-สุ วรรณภูมิ
อาลานครคุนหมิง เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885
(วันรุ่ งขึ้น) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*********************************

ค่าบริการ พักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่ 2,500 บาท * ไม่มรี าคาเด็ก
อ ัตรานีร้ วม ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าทีพ
่ ัก 2 ท่านต่อ 1 ห ้องคู่ / ค่าอาหารทุกมือ
้ ทีร่ ะบุในรายการ /
ั ภาระทีฝ
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามรายการ / ค่าภาษี สนามบินไทย-จีน / ค่าธรรมเนียมสม
่ ากขึน
้ เครือ
่ ง
ิ้ ทีน
ท่านละ 1 ชน
่ ้ าหนั กไม่เกิน 23 กก.
้ า่ ยสว
่ กรุป
่ เดีย
่ นต ัว เชน
่ ค่า
ค่าบริการไม่รวม
ค่าวีซา
๊ 1,200 บาท หรือ ค่าวีซา
่ ว 1,700 บาท, ค่าใชจ
ั
ั
โทรศพท์ ค่าซกรีด ค่าเครือ
่ งดืม
่ นอกจากรายการ / ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ +คนรถท้องถิน
่ +ห ัวหน้าท ัวร์ไทย
ื เดินทาง / ค่าทาเอกสารออก
้ -ลง / ค่าทาหน ังสอ
รวม 150 หยวน ต่อ ทริป ต่อ ท่าน / ค่าทิปกระเป๋าขึน
ื ต่างด้าว / ค่าวีซา
่ ด่วน / ค่าวีซา
่ ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 %
นอกราชอาณาจ ักรของผูถ
้ อ
ื หน ังสอ
และ ภาษี 3%
ิ ธิเ์ ปลีย
หมายเหตุ บริษ ัทฯขอสงวนสท
่ นแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีทไี่ ม่สามารถไป
เทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได้ท ัน อ ันเนือ
่ งมาจากภ ัยธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางเรือ รถไฟ สายการบิน ทางบริษ ัทฯ จะจ ัดหารายการเทีย
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให้ ถ้าจ ัดหาไม่ได้และมีคา่
บ ัตรผ่านประตู ก็ จะคืนค่าบ ัตรตามทีบ
่ ริษ ัทท ัวร์ตอ
้ งจ่ายจริง แต่ถา้ ไม่มค
ี า่ บ ัตรผ่านประตูใดๆก็ จะไม่คน
ื
้ ไม่เทีย
ค่าบริการ / การไม่ร ับประทานอาหารบางมือ
่ วบางรายการ ไม่สามารถขอห ักค่าบริการคืนได้
เพราะการชาระค่าท ัวร์ เป็นไปในล ักษณะเหมาจ่าย / บริษ ัทได้ทาประก ันอุบ ัติเหตุไว้ให้ก ับลูกค้าในวงเงิน
ิ ธิท
1,000,000 บาท เงือ
่ นไขตามกรมธรรม / บริษ ัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ร
ู ้ ว่ ม
ิ ธิท
คณะไม่ถงึ 30 ท่าน / บริษ ัทขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะมีการเปลีย
่ นแปลงราคา โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
้ ลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปร ับค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน

ื่ เป็นภาษาอ ังกฤษตาม
สารองทีน
่ ั่ ง ชาระเต็มจานวนเมือ
่ จอง พร้อมแจ้งชอ
เงือ
่ นไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป-หักค่าใชจ่้ ายเท่าราคาทัวร์เต็ม
ความร ับผิดชอบ
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย
่ ว สายการบินและตัวแทนการท่องเทีย
่ วในต่างประเทศซงึ่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อ
ี หายต่างๆทีอ
 ความเสย
่ ยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล การ
เปลีย
่ นแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
หรือค่าใชจ่้ ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ทางตรง หรือ
่ การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
ทางอ ้อม เชน
 การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฏหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
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หล ังจากการจองท ัวร์และชาระเงินม ัดจาแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือ
่ นไข ทีบ
่ ริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

่ กรุป
เอกสารวีซา
๊ ท ัวร์ (อาจมีการเปลีย
่ นแปลง)
ื เดินทาง หน ้าทีม
้
ั เจน ถ ้าถ่ายไม่ชด
ั -มืด-ดา-ซด
ี
สาเนาหนังสอ
่ รี ป
ู ทัง้ ด ้านซายและด
้านขวา อย่างชด
้ ได ้ กรุณาแก ้ไข ด ้วยการแสกน (SCAN) หน ้าหนังสอ
ื เดินทางใหม่คะ่
ขาวเกินไป อาจใชไม่
หมายเหตุ การยืน
่ วีซา่ จีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยืน
่ ได ้ทีห
่ ลายหน่วยงานในประเทศจีน ซงึ่ กฎเกณฑ์
้
การยืน
่ ค่าธรรมเนียม การใชเอกสารประกอบอาจไม่
เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลีย
่ นแปลง
ั ้ ชด
ิ จึงแจ ้งมา
เงือ
่ นไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน ้า หรืออาจแจ ้งมาให ้ทราบในระยะเวลากระชน
เพือ
่ ทราบ
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