รห ัสโปรแกรม : 16934 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
SCK 1

คุนหมิง สวย สวย

(5 วัน 2 คืน)

BY SHANDONG AIRLINES (SC)

(-/-/-)

วันที่ 1 สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิ น SHANDONG
AIRLINES (SC) ประตู ทางเข้าเบอร์ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

เทีย่ วบินขาไป BKK - KMG SC8886 เวลา 03.05 น. - 05.55 น.
เทีย่ วบินขากลับ KMG - BKK SC8885 เวลา 00.55 น. - 02.05 น.

วันที่ 2 สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคุนหมิง (จีน) - สวนนา้ ตกคุนหมิง – สวนสตรอเบอร์ รี่คุนหมิง – เมืองตงซวน

(B/L/D)

– แผ่นดินสี แดง
03.05 น.
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8886
05.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่มีชื่อเสี ยงอันดีงามว่าเป็ น “นครใบไม้ ผลิ” ณ ที่นี่มีภูเขา และแม่น้ าลาธารสวยสด
งดงาม มีววิ ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี ในซีกโลกเหนือ มีป่าดาดาบรรพ์อนั หนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่ง
มหัศจรรย์มากมาย (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นาท่ านเดิ นทางสู่ สวนน้าตกคุนหมิง ซึ่ งตั้งอยู่ทางเหนื อของคุนหมิง เป็ นสวนสาธารณะใจกลางเมื องคุ นหมิ งซึ่ งเปิ ดเมื่ อไม่นานมานี้ ถือเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ด้วยกัน ภายในประกอบไป
ด้วยน้ าตกใหญ่ยกั ษ์น้ นั ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝี มือมนุษย์

นาท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์ รี่คุนหมิง พบกับวิถีชีวิตชาวสวนของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาสตรอเบอร์ รี่ ให้ท่านอิสระเลือกเก็บ เลือกชิม
ผลไม้สดๆจากสวนและถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับความสวยงามของสวนผลไม้ (หมายเหตุ : การชมไร่ สตรอเบอร์ รี่ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศของฤดูกาลนั้นๆ หาก
ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอเบอร์รี่ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็ นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานาพันธุ์ ทาให้เกิดสี สัน
มากมายของดอกไม้ตดั กับดิ นสี แดง ทาให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นาท่าน ชมวิว แผ่นดิ นสี แดง พื้นแผ่นดิ นที่เป็ นเนื้ อดิ นสี แดงเกิ ดจากการ
ออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริ เวณนี้จึงเกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม สี สนั สดใสน่าสนใจ พืชผักที่ปลูกในบริ เวณพื้นที่น้ ี ได้แก่
พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สี สนั ของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทาให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บ
เกี่ยว พื้นดินสี แดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็ นความสวยงามไปอีกแบบ ในช่วงเดือนกันยายน ดอกไม้สีขาว (ปลูกเพื่อเอาน้ ามันสกัด) จะเบ่งบานเต็ม
ภูเขา ก็จะมองไม่เห็ นพื้นดิ นสี แดงเลย ช่วงเวลาที่ ดีที่สุดในการท่องเที่ ยวสถานที่ น้ ี คือ ช่วงเดื อนพฤศจิ กายน-ธันวาคม สี สันจัดจ้านของพื้นดิ นจะเปล่ง
ประกายช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

ค่า
 พักที่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง (3)
WANG TONG HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า) - เมืองคุนหมิง - ซุ้ มประตูม้าทอง +ซุ้ มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินจินปี้ ลู่
เช้ า

(B/L/-)

บริการอาหารเช้ า(4) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดิ นทางสู่ ภู เขาหิมะเจีย้ วจื่ อ (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้า) ภูเขาหิ มะแห่ งเมืองคุนหมิง สถานที่ท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทาง
ํ
ภาคเหนื อของเมืองคุนหมิง ระยะทาง 250 กิ โลเมตร นาท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ดา้ นบนของภูเขา ที่ ระดับความสู ง 4,223 เมตร เหนื อระดับน้าทะเล
ในหน้า
หนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่ งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตูเ้ จียน หรื อสนอาซาเรี ย, น้ าของน้ าตกที่จบั ตัวเป็ นน้ าแข็ง, และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดู
ร้อน ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดเบ่งบานทัว่ ทั้งขุนเขา โดยเฉพาะกุหลาบพันปี นับหมื่นต้นทยอยบานตั้งแต่เชิงเขาถึงยอดเขา

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

นาท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เพื่อเดินทางไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่ หยก ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่ งนี้
โดยซุม้ ม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือทุก60 ปี จะมีตอนเย็นวันหนึ่ งที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทาง
ตะวันตกของคุนหมิงมาบรรจบกับพระจันร์ ทอแสงที่ เพิ่งโผ่ลขึ้ นทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุ ้มม้าทองและซุ ้มไก่มรกตพอดี ทาให้เกิ ดทัศนี ยภาพ
อัศจรรย์ลกั ษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” ลวดลายซุม้ จินหม่าปี้ จี เป็ นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่
ถนนคนเดินจินปี้ ลู่ ถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็ นแหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่ องประดับอัญมณี ช้ นั เยี่ยม ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอาหาร
พื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ พร้อมกันนี้ ยังมีสโมสรออกกาลังกาย ซอยบาร์ เหล้า สวนสนุก ซูเปอร์ มาร์ เก็ต รถไฟขนาดจิ๋วชมวิวและสิ่ งอานวย
ความสะดวกอื่ น ๆ ในฐานะเป็ น “ถนนย่ านการค้ าที่มีเอกลักษณ์ ของจีน ” ถนนจินปี้ ลู่ได้นาวัฒนธรรมยอดนิ ยมกับการค้ายอดนิ ยมผสานกันได้อย่าง
กลมกลืน กลายเป็ นศูนย์กลางแห่งกระแสความทันสมัย เพื่อที่จะผลักดันและนากระแสบริ โภคและอุปโภคของผูค้ นในนครคุนหมิงตลอดจนประชาชนทัว่
มณฑลยูนนาน

ค่า
ขออนุญาตไม่ รบกวนช่ วงเวลาพิเศษ ให้ ท่านได้ อสิ ระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
 พักที่ MEI YIN HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 4 วัดหยวนทง - ศาลาแปดเหลี่ยมเจ้ าแม่ กวนอิม - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดเส้ าหลิน - เจดีย์โบราณ

(B/L/-)

- ศูนย์ วฒ
ั นธรรมชนเผ่ ายูนนาน – ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ ายูนนาน - ร้ านบัวหิมะ - ถนนคนเดินฉาหม่ าฮั่วเจียลู่
หรื อ เลือกซื้อ OPTION ขึน้ ภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมค่า กระเช้ า –รถแบตเตอรี่) - สนามบินนานาชาติคุนหมิง
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า(6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดิ นทางสู่ วัดหยวนทง ตกแต่งร่ มรื่ นสวยงาม สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั มีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี โดยฮ่องเต้ อวี้เหม่าซุ น แห่ ง
ราชอาณาจักรหนานโจว ได้สร้างวัดนี้ข้ ึน ระหว่าง ศตวรรษที่ 8 และ ซึ่ งต่อมาเป็ นวัด ผู่โถวเหลา แต่เมื่อมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ชิง ก็กลับมาใช้
ชื่อหยวนทงเหมือนเดิม แต่การสร้างวัดหยวนทงแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่ วนมากจะต้องสร้างอยูบ่ น
ภูเขา มีแต่วดั หยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ากว่าภูเขา โดยวิหารจะอยูต่ ่าที่สุด เนื่ องจากวัดแห่ งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นวัดโดยตรงแต่เคย
เป็ นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคาว่า “หยวนทง” จึงเป็ นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิมกลางลานมีสระน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ ศาลา
แปดเหลีย่ ม กลางสระ ด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรู ป พระพุทธชินราช(จาลอง)ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทาน
ให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วดั แห่งนี้ และในช่วงปลายเดือน ก.พ.- กลางเดือน มี.ค.ของทุกปี ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของต้นซากุระที่ออกดอก
อย่างสวยงามบริ เวณรอบวัด

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการอนุรักษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้าน
ขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ น เจดีย์โบราณ แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิ
เบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธุ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเส้ าหลิน ซึ่งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นแหล่งวิชาการต่อสูแ้ ละ
ศิลปะการป้ องกันตัวที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของจีน และได้รับการกล่าวขานอย่างมากในเรื่ องของวิทยายุทธ หมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลิน ปรากฏชื่อใน
นิยายกาลังภายในหลายต่อหลายเรื่ อง ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงวิชาเพลงหมัดมวย พลังลมปราณหรื อกังฟูเส้าหลินอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ ยายกาลังภายในซึ่ ง
เป็ นผลงานของกิมย้งเช่น มังกรหยก,จอมใจจอมยุทธ์,จิ้งจอกภูเขาหิ มะ เป็ นต้น

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนข้ ามสะพาน(7)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ วฒ
ั นธรรมชนเผ่ ายูนนาน ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเตียนฉื อ ด้านทิศใต้ของเมืองคุนหมิง ห่ างจากตัวเมืองคุนหมิง 8 กิโลเมตร เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเวทีแสดงวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยให้กบั นักท่องเที่ยว ภายในหมู่บา้ นมีการจาลองบ้านของชนกลุ่มน้อยทั้ง 26 ชนกลุ่ม
ของมณฑล ยูนาน เรี ยกว่าการเที่ยวชมหมู่บา้ นวัฒนธรรมในคราเดียวท่านสามารถสัมผัสทั้งขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยทั้ง 26 ชนกลุ่มเลย
ทีเดียว ภายในศูนย์วฒั นธรรมฯ ชนเผ่า มีสระน้ ากว้างใหญ่ จะเห็นนกนางนวลนับร้อยมาร่ อนถลาหากินที่แหล่งน้ าแห่ งนี้ รอบๆ สระมีทางเดินและสะพาน
เชื่อม เพื่อเดินชมหมู่บา้ นชนเผ่าต่างๆ ซึ่งตั้งอยูเ่ ป็ นหย่อม ๆ แต่ที่จาลองอยูใ่ นสวนวัฒนธรรมแห่งนี้ มีประมาณ 6 ชนเผ่า โดยมีคนแต่งกายชนเผ่าอาศัยอยู่
ในหมู่บา้ นเหมือนจริ ง รอให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัส ดู ๆ ไปก็คล้ายกับชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยูท่ างตอนเหนือของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการ
แสดงเต้นรา ร้องเพลง และการละเล่นของชนกลุ่มน้อยที่หาดูได้ยาก รวมทั้งการเล่นน้ าสงกรานต์ของชาวไทลื้อ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในชนกลุ่มน้อยของของมณฑล
ยูนนาน ด้วย อิสระท่านช้อปปิ้ ง ตลาดหมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน ให้ได้เลือกสรรอย่างมากมาย

นาท่านชม ร้ านบัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยถือได้วา่ เป็ นยาสามัญประจาบ้านเลยทีเดียว
จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินฉาหม่ าฮั่วเจียลู่ เพลินเพลิดกับสิ นค้ามากมายตลอดถนนแห่ งนี้ หรื อจะสามารถเดินเล่นชมทัศนี ยภาพของถนน
คนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวติ ของคนท้องถิ่นในย่านนี้

OPTION TOUR :: ภูเขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมกระเช้ าและรถแบตเตอร์ รี่)
เขาซีซาน เป็ นวัดในลัทธิเต่า สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ 1718 -1843 มีประวัติความเป็ นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซี ซาน
แห่งนี้เพื่อไปลอด ประตูมงั กร คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องไปลอดประตูมงั กร เมื่อลอดแล้วฐานะจะเพิ่มขึ้นเป็ นหนึ่ งร้อยเท่า มีตานานเล่า
กันมาว่า ในสมัยก่อนแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดคือแม่น้ าเหลืองจะมีปลาหลีหือซึ่งเป็ นปลาประจาชาติของจีนอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ครั้งหนึ่งเกิดน้ าท่วมทาให้ปลา
ไหลไปอยู่ตามแม่น้ าสายอื่น เมื่อปลาไปอยู่แม่น้ าอื่นปลาไม่ชินกับคุณภาพน้ าจึงมีความพยายามว่ายทวนน้ าเพื่อกลับไปอยูใ่ นแม่น้ าเหลือง เมื่อปลามาถึง
ประตูมงั กร ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามประตูได้ ก็จะให้เป็ นมังกร ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามไม่ได้ ก็ตอ้ งไปอยูใ่ นแม่น้ าเหลือง ปลาก็เลยมีความพยายาม
ไปกระโดดข้ามประตูเพื่อเป็ นมังกร เลื่อนจากปลาเป็ นมังกรถือว่าฐานะของปลาเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยเท่า ดังนั้นประตูมงั กรเหมือนเป็ นการสอนคนจี นมาโดย
ตลอด คือเมื่อเรามีความพยายามก็จะประสบความสาเร็ จ
หมายเหตุ : ราคา OPTION TOUR ราคา 800 บาท / ท่ าน สามารถติดต่ อได้ ทไี่ กด์ ท้องถิ่นหรื อหัวหน้ าทัวร์ สาหรับท่ านที่ไม่ ได้ ซื้อทัวร์ เพิ่ม สามารถอิสระ
ช้ อปปิ้ งรอคณะได้ ทถี่ นนคนเดินฉาหม่ าฮั่วเจียลู่

ค่า
ขออนุญาตไม่ รบกวนช่ วงเวลาพิเศษ ให้ ท่านได้ อสิ ระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
19.00 น. ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคุนหมิง ระหว่างรอขึ้นเครื่ องให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ภายใน
สนามบิน

วันที่ 5 สนามบินนานาชาติคุนหมิง - สนามบินสุ วรรณภูมิ
00.55 น.
02.05 น.

(-/-/-)

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ, การจราจร
การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่
ก่อนทาการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน **

อัตราค่ าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน

กาหนดการเดินทาง

21–25 กุมภาพันธ์ 2563
29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
1 - 5 มีนาคม 2563
2 – 6 มีนาคม 2563
3 – 7 มีนาคม 2563
06-10 มีนาคม 2563

พักเดี่ยว
(ราคาต่ อท่าน)

เดือนกุมภาพันธ์ 2563
8,777.2,490.7,777.2,990.8,777.2,990.8,777.2,990.8,777.2,990.8,777.2,990.-

อุณหภูมิเฉลีย่ สู งสุ ด - ต่าสุ ด
17 °C 3 °C
18 °C 2 °C
18 °C 3 °C
21 °C 3 °C
21 °C 3 °C
20 °C 6 °C

7 – 11 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

22 °C 3 °C

8 – 12 มีนาคม 2563

8,777.-

22 °C 3 °C

9 – 13 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.2,990.-

10 – 14 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

23 °C 4 °C

13-17 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

20 °C 6 °C

15 – 19 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

22 °C 4 °C

16 – 20 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

22 °C 4 °C

17 – 21 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

22 °C 4 °C

20 - 24 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

24 °C 6 °C

21 – 25 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

24 °C 6 °C

22 – 26 มีนาคม 2563

8,777.-

2,990.-

24 °C 6 °C

23 – 27 มีนาคม 2563

9,777.-

2,990.-

25 °C 6 °C

24 – 28 มีนาคม 2563

9,777.-

2,990.-

24 °C 6 °C

23 °C 3 °C

จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ราคาท่ านละ 5,990 บาท
** ราคาเด็ก อายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่ านละ 2,990 บาท**
หมายเหตุ ** เด็ก อายุไม่ ถึง 2 ปี ให้ ยดึ ตามเดือนเกิดเป็ นหลัก (นับจากวันทีก่ ลับจากต่ างประเทศ)
ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
**ค่ าทิปพนักงานขับรถ + ไกด์ ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน / ท่าน ส่ วน ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 300 บาท / ท่าน
ค่ าวีซ่าท่ องเทีย่ วเข้ าประเทศจีนแบบกรุ๊ ป ท่ านละ 1,500 บาท (สาหรับพาสสปอร์ ตไทย และเดินทางไป-กลับ พร้ อมคณะเท่านั้น)

การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
**ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิ มะ ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้ น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรื อหากท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ **ตั
๋วเมื่อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน**
โปรดอ่ านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง

กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 6,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ
ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นทีเ่ รียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันที่ยงั มิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ กรุ ณาชาระ 21 วัน
ก่อนการเดินทาง

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าวีซ่าแบบกรุ๊ ปท่ องเทีย่ วเข้ าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท (สาหรับพาสสปอร์ ตไทย และเดินทางไป-กลับ พร้ อมคณะเท่านั้น)
 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้ าประเทศจีน ** ในกรณีที่ทางรั ฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเที่ยวผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
ในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท**
 ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 350 หยวน / ทริ ป / ท่ าน ส่ วนค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 300 บาท / ทริ ป / ท่ าน
(เด็กชาระค่ าทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยืน่ วีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าเอง ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแทรกแซงได้

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์ เน็ต , ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 ค่าภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขื้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการ
เดินทาง
 ค่าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศจีนแบบกรุ๊ ป (เฉพาะพาสสปอร์ ตไทยเท่ านั้น)
 สาเนาหนังสื อเดินทาง ที่ มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดื อน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดิ นทางไป - กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สาหรั บ
ประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก มิฉะนั้น บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน **โดยท่านถ่ายรู ป
หรื อสแกนสี หน้าหนังสื อเดินทาง (ที่มีรูปหน้าท่าน) แบบเต็มหน้า รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดา ไม่เบลอ ห้ามขีด เขียน ลงบนหน้าหนังสื อ
เดินทางโดยเด็ดขาด** หมายเหตุ :: หนังสื อเดินทางต้องไม่มีการชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่านได้
 รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง เห็นใบหู ห้ ามใส่ เสื้ อขาว ห้ ามใส่ เครื่ องประดับ พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้และส่ งให้เจ้าหน้าที่ทาง
ไลน์ (ถ่ายคู่กบั พาสสปอร์ต)
 หนังสื อเดินทางเล่ มจริ ง ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก ลูกค้าถือไปที่ สนามบิ นเอง ณ วันเดิ นทาง
(หนังสื อเดินทางต้องเป็ นเล่มที่ส่งชื่อให้ทางบริ ษทั ที่ทาวีซ่าเท่านั้น)

สาคัญมาก: กรุ ณานาหนังสื อเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบกรณีทที่ ่านลืมหรื อ นาหนังสื อเดินทางมาผิดเล่ม

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทาง (กรณีทาวีซ่าแบบเดี่ยว ชาระเพิม่ 2,000 บาท)
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้นื หลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จาก คอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิ เท่านั้น )
 สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผูเ้ ดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้ เวลาประมาณ 4 วันทาการ
กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ
 กรุ ณาตรวจสอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ และ อาจมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุ ณาสอบถามข้อมูลกับทางบริ ษทั
 กรณี หนังสื อเดินทางต่ างด้ าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน

วิธีการชาระเงิน
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 6,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2.นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระ
เงิ นไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิ นไม่ว่ากรณี ใด ๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
3.การติดต่อใด ๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
4. กรณี แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (Passport) ของผูเ้ ดินทาง (หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษทั ไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด

1.

ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่นักท่องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นั่งตัว๋
เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใด ๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.30
น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้น ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขอื่น ๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริ ษทั จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสิ่ งสาคัญ
- บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ
สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือ
ท่านเป็ นระยะ ๆ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ,
ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ
ที่จะส่งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส
ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เมื่ อท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่ านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้ อมคณะถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ อง
ค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
- ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะ
คืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่
ท่านเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้น
ราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่
คณะจะเดินทาง
- เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบิ นไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)

- บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่
จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่าน
ชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั
ใดที่ ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตาม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

โปรดอ่ านข้ อมูลทั้งหมดก่ อน ทาการจอง หากมีข้อสงสั ยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ เมื่อท่ านจองทัวร์ และ
ชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่ ทางบริษัทฯ แจ้ งไว้ ข้างต้ น

โปรดอ่านข้อมูลทัง้ หมดก่อน ทาการจอง หากมีขอ
้ สงสัยกรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าที่ เมือ
่ ท่านจองทัวร์และ
ชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ
่ นไขที่ ทาง
บริษัทฯ แจ้งไว้ขา้ งต้น

