รห ัสโปรแกรม : 15063

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ - ตงชวน 4วัน 3คืน
Program
Period
Flight Arrive
Flight Departure

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ - ตงชวน 4วัน 3คืน
November 2019 – March 2020
8L810
CNX – KMG
14.05 -16.40
8L809
KMG – CNX
12.25 – 13.05

NCMKMG888-04

คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ - ตงชวน 4วัน 3คืน
DAY
SIGHTSEEING
D 1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง

ฉางสุ่ ย เที่ยวบินที่ 8L810 เวลา 14.05 -16.40

B

L

D



✈

HOTEL

D2

ภูเขาหิ มะเจี้ยวจื่อ (รวมรถราง+กระเช้า) – ดินแดงตงชวน

WANG TONG HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

D3

คุนหมิง – สวนสตอเบอรี่ ของเกษตรกรชาวจีน – สวนน้ าตกคุนหมิง –
ประตูมา้ ทองไก่หยก

LONGWAY HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

D4

ร้านบัวหิมะ - วัดหยวนทง - เดินทางกลับท่าอากาศนานาชาติคุนหมิง
ฉางสุ่ ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ 8L809 เวลา
12.25 – 13.05

✈ 

** อาหารรวมทั้งหมด 8 มื้อ**

ราคาขาย
กาหนดการเดินทาง
20 – 23 ธ.ค. 2562
8 – 11 มกราคม 2563
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
04 – 07 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่
13,555 บาท
14,555 บาท
13,555 บาท
13,555 บาท

ราคาเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
13,555บาท
14,555บาท
13,555บาท
13,555บาท

พักเดี่ยว
1,900 บาท
2,700 บาท
2,500 บาท
2,500 บาท

วีซ่าเดี่ยว
1,800 บาท/ท่าน
1,800 บาท/ท่าน
1,800 บาท/ท่าน
1,800 บาท/ท่าน

วันแรก
11.00 น.

โปรแกรมรายละเอียด
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่ าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย
คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู 9 จะมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระของท่าน

14.05 น.

เหิ นฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีนโดยเที่ยวบิน 8L810

16.40 น.

เดินทางถึง สนามบิน ฉางสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทศั นียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นคร
แห่งฤดูใบไม้ผลิ”และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 26 กลุ่ม และสิ่ งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและ
ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
****พักที่ WANG TONG HOTEL หรื อเทียบเท่า 4****

วันทีส่ อง ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ (รวมรถราง+กระเช้ า) – ดินแดงตงชวน
มื้อเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอลู่ช่วน ซึ่ งอยูท่ างภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็ นที่ต้ งั ของ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain)
ภูเขาหิ มะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555
พิเศษ!! นาท่านขึ้นรถแบตเตอรี่ ของทางอุทยาน (ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากนั้นนาทุกท่านนัง่ กระเช้าชม
วิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังด้านบน
หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยทางเท้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างดี ไปสู่ จุดที่เด่นที่สุดในการชม วิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียว
จื่อ โดยมีระดับความสู งเหนื อระดับน้ าทะเลประมาณ 4,223 เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทาให้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่นิยมเนื่ องจาก
สามารถมาเยีย่ มชมได้เกือบทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็ให้ท่านสัมผัสความงามที่แตกต่างอาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
และฤดูร้อนนั้นทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงาม ความสดชื่น ความสดใส ของดอกไม้นานาพรรณที่ผลิบานไปทัว่
พื้นที่กว่า 32 ชนิด หรื อแม้กระทัง่ ในฤดูหนาวทุกท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกต่าง อาทิเช่น สนตูเ้ จียน สน

อาซาเรี ย น้ าตกและลาธารที่จบั ตัวกันเป็ นน้ าแข็งเป็ นรู ปทรงต่างๆ และที่ถือว่าเป็ นไฮไลท์ของที่น้ ีคือ ในช่วงเดือน
เมษายน เป็ นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปี ผลิดอกเบ่งบานไปทัว่ ภูเขาแห่งนี้ **(ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศในปี นั้นๆ)**
มื้อเที่ยง

มื้อเย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) หรื อที่รู้จกั กันในชื่อ หงถู่ต้ ี ซึ่ งแปลว่าแผ่นดินสี แดง เมือง
ตงชวนตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็ นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวพื้นเมืองส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสาปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน ยังถือว่าเป็ นจุดท่องเที่ยว
ไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม
นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสี แห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของ
คุนหมิง พื้นแผ่นดินที่เป็ นเนื้ อดินสี แดงเกิดจากการออกซิ ไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริ เวณนี้
จึงเกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม สี สันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสี แดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสี สันในท้องทุ่งไร่ นา
เกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริ เวณพื้นที่น้ ี ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สี สันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้ง
ขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ทาให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสี แดงฉาน ก็เผยโฉม
ออกมาให้เห็น เป็ นความสวยงามไปอีกแบบ เป็ นจุดชมวิวที่นกั ถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
****พักที่ WANG TONG HOTEL หรื อเทียบเท่า 4****

วันทีส่ าม คุนหมิง – สวนสตอเบอรีข่ องเกษตรกรชาวจี น – สวนน้ าตกคุนหมิง – ประตูมา้ ทองไก่หยก
มื้อเช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้สดจากสวน อาทิ สตรอว์เบอร์ รี่ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวติ ชาวไร่ ของชาวจีน ชมวิธีการ
ปลูก การดูแลรัษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้และเลือกชิ มได้สดๆจากไร่ (ผลไม้ ตามฤดูกาล หากเป็ นสตรอว์เบอร์รี่
จากัดให้ท่านชิมได้ท่านละ 5 ผล) **หมายเหตุ: การชมไร่ สตรอว์เบอร์ รี่ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหาก
ไม่มีสตรอว์เบอร์ รี่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า**

มื้อเทีย่ ง

มื้อเย็น

วันทีส่ ี่
มื้อเช้ า

12.25
13.05

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง สวนน้ าตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสวนสาธารณะใจ
กลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ และกาลังเป็ นที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวหรื อแม้กระทัง่ ชาวเมืองคุนหมิง ภายใน
สวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไปด้วยน้ าตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสู งถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่ง
ถือได้วา่ เป็ นผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ล้าน
บาท จึงทาให้สวนสาธารณะแห่งนี้จึงดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวต่าง ๆมากมายนิยมมาเยีย่ มชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ประตูมา้ ทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่ งเป็ นประตูศกั ดิ์สิทธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทาให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
****พักที่ LONGWAY HOTEL หรื อเทียบเท่า 4****

วัดหยวนทง - เดินทางกลับท่ าอากาศนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังถือได้วา่ เป็ นวัดที่เก่าแก่
ที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราว ๆประมาณ 1,200 ปี วัดแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั
นาท่านเดินเยีย่ มชมภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปด้วยสระน้ าขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยม
พร้อมกับสะพานเชื่อมซึ่ งท่านสามารถเดินข้ามไปเยีย่ มชมได้อีกด้วย และวัดแห่งนี้ทางด้านหลังของวัดจะเป็ นอาคาร
สร้างใหม่ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจาลอง ซึ่ งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ออกเดินทางโดยสายการบินลักกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L809 กลับสู่ เชียงใหม่
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ....

เงื่อนไขการบริการ
อัตราค่ าบริการรวม
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับรวมภาษีโหลดกระเป๋ า 20
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการ
กิโลกรัม
บินกาหนด
 ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3
 ค่ าทิปไกด์ จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็ น 600 บาท/ท่าน/
ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ
ทริป ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ ดุลพินิจและความพึง
TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
พอใจในการบริการของท่าน
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่า
การจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไปและมี
เครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
 ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่ งไม่ได้รับการยกเว้นยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ได้ระบุในรายการ
(กรณี ต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท และผู ้
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตารายการที่ระบุไว้
เดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าเอง)
 รถปรับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อม
 ค่ าวีซ่าจีนท่องเทีย่ วแบบเดี่ยว (5-7วันทาการ) ท่านละ
คนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
2,150 บาท (สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทย)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินประกัน
อุบตั ิเหตุสูงสุ ด ท่าน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตาม หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถ
กรมธรรม์ประกันภัย)
นาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่น ๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่า
 การประกันไม่ ค้ ุมครอง
วีซ่าได้ทุกกรณี
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรค
 กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่
ประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยว
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
เท่านั้น
บาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
 เนื่องจากรัฐบาลจีนได้ ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ไม่ ว่าด้ วย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจาก
สาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทาให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปได้ หรื อ
การทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
ท่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้ องเสี ย
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
ค่ าใช้ จ่ายในการทา วีซ่าเดีย่ วยื่นปกติ 5-7 วัน ทาการ ท่าน
พาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
ละ 2,150 บาท หรื อ วีซ่าด่ วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 3,275
Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทาง
ไทยเท่านั้น)

*** การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 15 ท่านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ ***

ในกรณี โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวันหยุดเทศกาลของจีน
หรื อวันเสาร์ -อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ น
ดุลยพินิจของมัคคุเทศก์และคนขับรถในการบริ หารเวลา ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้ง
ที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมตามที่เรี ยนเสนอ***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และ กรุ ณาเตรียมเงินมัดจา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยม
เอกสารส่งให้เรี ยบร้อย ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจองแล้ว
 การชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่ อนเดินทางไม่ น้อยกว่ า 1 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถื อ
ว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบิน
ระหว่างประเทศ
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดิ นทาง
ท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่ านและครอบครัวต้องให้การดู แลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่ านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

หมายเหตุ : เมื่อมีการอออกตั๋วเครื่ องบินแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

กรณียกเลิกการเดินทาง
 หากบริ ษทั มีการยกเลิกการเดินทางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนออกเดินทางและทางบริ ษทั จะคืนค่า
มัดจาที่ท่านได้ชาระให้เต็มจานวนหรื ออาจเลื่อนการเดินทางซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างทางบริ ษทั และลูกค้า
 ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่คืนมัดจาไม่วา่ ด้วย
กรณี ใด ๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริ ษทั ได้ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความ
ให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
ึ ษารายละเอีย ดท งั้ หมดก่อ นท าการจอง เพือ
หมายเหตุ : กรุ ณ าอ่า นศ ก
่
ความถู ก ต้อ งและความเข้า ใจตรงก น
ั ระหว่า งท่า นลู ก ค้า และ
บริษ ัท
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีทมี่ ผี ้รู ่ วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ าน
 ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อ เสนอที่ ต ้อ งได้รั บ การยืน ยัน จากบริ ษ ัท ฯ อี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วลี แชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่ องเที่ ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมื อง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
 กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของจีน หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่ ง
อาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่วน หรื อ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 บริ การน้ าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน
 กรณี พาสปอร์ตต่างชาติที่ตอ้ งการเดินทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ ดินทางต้องดาเนินการเช็คเรื่ องการทาวีซ่าในการเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ ซึ่ งหากวันเดินทางผูเ้ ดินทางไม่ได้ขอ
วีซ่า จะถือว่าเป็ นความผิดของผูเ้ ดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใด ๆทั้งสิ้ น ทางสายการ

บิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี
ที่ยงั ไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อย
แล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะ
ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใด ๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น

**เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ ว**

เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดีย่ วเข้ าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (MISS./MRS./MR.)
NAME..............................................................SURNAME.........................................................

สถานภาพ

โสด

ไม่ได้จดทะเบียน

แต่งงาน

หม้าย

หย่า วุฒิการศึกษา ................................

จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.....................................................................................

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน)
.......................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์มือถือ....................................อีเมล์...................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียณแล้วให้ ลงชื่ อและทีอ่ ยู่ทที่ างานเก่าแทน)
.......................................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน
....................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา
.......................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์มือถือ....................................อีเมล์...................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่ ไม่เคย

เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว

เมื่อวันที่...............เดือน.................ปี ................. ถึง วันที่..............เดือน..................ปี ....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่

ไม่เคย

เคย โปรดระบุ.........................

เมื่อวันที่.................เดือน...............ปี ................... ถึง วันที่...............เดือน...............ปี ...................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสั มพันธ์
1. (MISS. / MRS. / MR.NAME.............................................RELATION....................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME............................................RELATION....................................
รายชื่ อบุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME............................................RELATION...................................
Tel : …………………………………………..
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลังทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่ งครัด)

เอกสารทีต่ ้ องเตรียม : รู ปสี พืน้ ขาว ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6เดือน 2ใบ / เล่มพาสปอร์ ตตัวจริง และ สาเนา
หน้ าพาสปอร์ ต / สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน (ถ้ าหากมีการเปลีย่ นชื่ อหรื อ
นามสกุลแนบสาเนามาด้ วย)

กรุณาส่ งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่ างน้ อย 15 วันทาการ

ค่ าวีซ่าจีนท่องเทีย่ วแบบเดี่ยว (5-7วันทาการ) ท่านละ 2,150 บาท (สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทย)
ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด ๆทั้งสิ้น ทาให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรื อ ท่ านมีความ
ประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดีย่ ว ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายในการทา วีซ่าเดีย่ วยื่นปกติ 5-7 วัน ทาการ ท่ านละ 2,150 บาท หรื อ
วีซ่าด่ วน 2 วัน ทาการ ท่ านละ 3,275 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)

