รห ัสโปรแกรม : 17031

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เส้นทาง
BKK – KMG
KMG - BKK

เทีย่ วบิน
เวลา
KY8370
20.10 – 00.25
KY8369
17.20 – 18.40
บริการนา้ เปล่าวันละ1ขวดฟรี!
การันตี 10ท่านออกเดินทาง
ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1500บาท และค่าวีซ่ากรุ๊ป 1500บาท

นา้ หนักกระเป๋า
23 KG
23 KG

วันแรก

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง

17.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน KUNMING AIRLINES (KY) พบเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่น่ งั บนเครื่องบิน

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

20.10 น.
00.25 น.

พักที่

เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน KUNMING เที่ยวบินที่ KY8370
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋ าสัมภาระพร้อมออก
เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

สวนนา้ ตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนน้าตก ด้วยความที่เมืองคุนหมิงไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จึงได้สร้างพืน้ ที่สีเขียวนี่
ขึน้ มาใจกลางนครคุนหมิง ซึ่งจะมีทงั้ ทะเลสาบและ นา้ ตกรู ปแบบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึน้ มา เพื่อเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของชาวคุนหมิง
นาท่านแวะ ไร่สตรอเบอรี่ ให้ท่านลองชิมสตรอว์เบอร์ร่ีสดๆ ในบรรยากาศของไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแท้จริง
ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของคนจีน ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ร่ี ว่ามี
วิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็ นที่ช่ืน
ชอบของชาวจีนเองและชาวต่างชาติ อีกทัง้ ยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย และท่านยังสามารถเลือก
เก็บสตรอเบอร์ร่ี และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทัง้ ยังสามารถซือ้ กลับไปฝากคนทางบ้านได้ดว้ ย
(หมายเหตุ : การชมไร่สตรอเบอร์รี่ขึน้ อยู่กับ
ฤดูกาล และสภาพอากาศ หากไร่สตอเบอรี่ไม่
สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้ )



เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



จากนั่นนาท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ตี ้
แปลว่าแผ่นดินสีแดง เป็ นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนาน มีภมู ิประเทศเป็ นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมนั สาปะหลัง
พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์
ตงซวน เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูป เนื่องจากมีภมู ิประเทศที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของมณฑลยูน
นาน ชาวบ้านแถวนัน้ เล่าให้ฟังว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ่งตัง้ ใจจะไปถ่ายรู ปที่หยวนหยาง แต่ระหว่าง
ทางได้ผ่านมาที่ตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ท่ีน่ีงดงาม เนื่องจากมีพืน้ ดินเป็ นสีแดง เมื่อชาวบ้านปลูก
ข้าวสาลี,มัสตาร์ด ยิ่งทาให้ภูเขาสวยงามหลากสีสัน โดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็นมีถกู ทาบทาด้วย
แสงอาทิตย์ ยิ่งมีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ของดินแดงแห่งนี ้
นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พืน้
แผ่นดินที่เป็ นเนือ้ ดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเนือ้ ดิน พืน้ ที่บริเวณนีจ้ งึ เกิด
เป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสนั สดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสนั ในท้องทุง่ ไร่นา
เกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพืน้ ที่นี ้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสนั ของพืชผักพวกนี ้
อีกทัง้ ขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ทาให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พืน้ ดินสีแดงฉาน



ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็ นความสวยงามไปอีกแบบ เป็ นจุดชมวิวที่นกั ถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมา
เยือน

ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม
YUNNAN

ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็ นที่ตงั้ ของ ภูเขาเจีย้ วจื่อ ภูเขาหิมะ
แห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่ เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึน้ บนยอดเขาในปี 2555
นาท่านขึน้ รถประจาทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึน้ ไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบน
ทางเดินไม้ท่ีได้จดั วางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ คือจุดยอดของ
ภูเ ขา ที่ ร ะดับ ความสูง 4,223 เมตร (เหนื อ ระดับ น า้ ทะเล) ในหน้า หนาว ระหว่า งทางท่า นยัง ได้พ บสิ่ ง
มหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตูเ้ จียน หรือสนอาซาเรีย, นา้ ของนา้ ตกที่จบั ตัวเป็ นนา้ แข็ง, ลาธารรูปทรงต่างๆ
เป็ นต้น ทาให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร
มีทะเลสาบภูเขา ที่มีช่ือเรียกว่า “สระนา้ แห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูรอ้ น ดอกไม้นานาพรรณ
พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด และในช่วงเดือนเมษายน จะเป็ นช่วงที่ดอกกุหลายพันปี เบ่งบานสวยงาม
อยูบ่ นภูเขาแห่งนี ้ (ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่ภูเขาแห่งนี ้ คือ ช่วงหน้าหนาว ตัง้ แต่กลางเดือนตุลาคม เมษายน)

เทีย่ ง


บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถกู ขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็น
สบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้ นไม่รอ้ นมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็ น
เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในมณฑลยูนนาน ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่
ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จากทัง้ หมด 27 มณฑล
แวะชม ร้านบัวหิมะ ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน
OPTION SHOW : ชมโชว์สุดพิเศษ IMPRESSION OF YUNNAN หรือ DYNAMIC YUNNAN การแสดง
โชว์ความประทับใจแห่งยูนาน เป็ นโชว์ท่ีเล่าเรื่องงราวชีวิตชนพืน้ เมืองดังเดิม ความเป็ นอยู่และเอกลักษณ์ของ
ชนเผ่ากลุม่ น้อยยูนานตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผ่านการร้องเล่น เต้น รา ท่ามกลาง แสง สี เสียง สุดตระการตา
ภายใต้การกากับของ หยางลี่ผิง Yang Liping นักเต้นผูม้ ีช่ือเสียงในประเทศจีน (ราคาบัตรเข้าชมการแสดง
1,500 บาท/ท่าน สามารถติดต่อได้ท่ีไกด์ทอ้ งถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

ค่า
พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
MEIYANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

วัดหยวนทง – เล่นสกีหมิ ะทีล่ านสกีหมิ ะหวานตา กรุงเทพฯ

เช้า


บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
ท่านสู่ สวนหยวนทงซาน (สวนภูเขาหยวนทง)
***นาคณะเดินทางชมซากุระเฉพาะช่วงทีม่ ีเทศกาลชมซากุระเท่านั้น***
เป็ นสถานที่เหมาะสาหรับชมดอกซากุระมากที่สดุ ซึ่งสวนแห่งนีเ้ ชื่อมกับสวนสัตว์หยวนทงและวัดหยวนทง ภายในสวนมี ตน้
ซากุระทัง้ พันธุญ
์ ่ี ปนและพั
ุ่
นธุย์ ูนนานหลายพันต้น พร้อมต้นไห่ถังจานวนไม่นอ้ ย ยามดอกไม้บาน มองแล้วเหมือนท้องทุ่ง
ดอกไม้ท่ีมีเนือ้ ที่นบั หมื่นตารางเมตร สีชมพูสลับสีขาว เป็ นภาพที่สวยงามตระการตาน่าชม มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทง
ซันเมื่อทศวรรษ 1950 นับเป็ นซากุระที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดและสวยที่สุดในจีน ช่วงเดือนมีนาคม การไปชมดอกซากุระที่สวน
หยวนทงซันกลายเป็ นประเพณีท่ีปฏิบตั สิ ืบทอดกันมาตลอดของชาวคุนหมิง โดยเฉพาะในวันสตรีสากล8 มีนาคม ดูเหมือนว่า
ชาว

คุนหมิงทัง้ เมืองพากันหลั่งไหลไปยังสวนแห่งนีก้ ลายเป็ นภาพคลื่นมนุษย์ม่งุ สู่ท้องทุ่งดอกไม้ "หลี่ไห่เถียน" ได้เขียนสารคดี
เรื่อง "คลื่นดอกไม้" ลงในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้า โดยบรรยายถึงสภาพที่ชาวคุนหมิงไปชมดอกซากุระ ทาให้ดอกซากุระ
ของสวนหยวนทงซันมีช่ือเสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมากขึน้ ซึ่งทุกปี อย่าพลาดชมดอกซากุระสายพันธุข์ องยูนนาน
หนึ่งดอกจะมีกลีบซ้อนกัน 7-9ชัน้ (มีลกั ษณะรู ปทรงคล้ายกับร่ม) และมีสีสนั ที่โดดเด่นมากกว่าดอกซากุระสายพันธุอ์ ่ืน ๆ

ดังนัน้ จึงเป็ นที่ดึงดูดใจช่างถ่ายภาพได้เป็ นจานวนมาก (การบานของดอกซากุ ระขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ ณ ช่ วงที่
เดินทางเท่านั้ น ผู้ จัดไม่สามารถรู้ล่วงหน้ าได้) ***หากไม่สามารถเข้าชมสวนซากุระได้ จะนาท่านเดินทางสู่สวน
ดอกทิวลิปหรือสถานที่เที่ยวอื่นตามเหมาะสม***
OPTION: เขาซีซาน (รถแบตเตอรี่+กระเช้า ราคา 800 บาท/ท่าน ติดต่อได้ท่ีหวั หน้าทัวร์)
จากนัน้ ทาท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน อยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29
กิโลเมตร เป็ นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วง
ของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัด
จีนลัทธิ เต๋า ซึ่งสร้างขึน้ ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ มี ประวัติความเป็ นมา
ยาวนานนับ 1,000 ปี นาท่านเดินลอด ประตูมงั กรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึน้ ในสมัย
ราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็ น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผูใ้ ดได้เดินลอดผ่าน
ประตูแห่งนี ้ จะประสบแต่ความสาเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมงั กรก็ตอ้ งลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมงั กรนี ้ ให้นึก
อธิษฐานในใจอยากได้ส่งิ ใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตูแห่งนีต้ งั้ เด่นเป็ นสง่าอยูร่ ิมหน้าผา
เทีย่ ง



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด่วยเมนู สุกเี้ ห็ดสมุนไพร
เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทาให้เมนู เห็ด
กลายเป็ นเมนูยอดนิยม ซึ่งมีมากหลากหลายกว่า 20 ชนิด ขึน้ อยู่
กับแต่ละร้านจะสามารถสรรหามาให้เลือกกันได้ เลือกผักและเลือก
เครื่องเคียงอื่นๆมีทงั้ ลูกชิน้ และเนือ้ สัตว์ และทุกขึน้ ตอนในการปรุ ง
จะมีพนักงานประจาตัวคอยทาให้ตลอด เพื่อให้คณ
ุ ภาพการกินที่ดี
และถูกต้อง หลังจากนา้ แกงเดือด เราจะกินนา้ ซุปร้อนๆก่อน เป็ นนา้
ซุปทียงั ไม่ได้ใส่อะไรลงไปต้ม หลังจากนัน้ จะใส่เห็ดนานาชนิดที่เราเลือกไว้ แล้วปิ ดฝารอเวลาชิมเห็ดทัง้ สดและ
หวาน แต่ละชนิดก็อร่อยแตกต่างกันไป หลังจากกินเห็ดเสร็จก็จะเป็ นขึน้ ตอนการกินผัก และตามด้วยลูกชิน้
และเนือ้ สัตว์ตา่ งๆ ตบท้ายด้วยบะหมี่ เห็นชื่อเมนูง่ายๆ แต่ความอร่อยสุดแสนจะประทับใจคนรักเห็ดมากๆ ถ้า
ได้มีโอกาสไปคุนหมิง ห้ามพลาดชิมสุกีเ้ ห็ดเด็ดขาด
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ SUNAC Land สวนสาธารณะ #เปิ ดใหม่ บนพืน้ ที่ประมาน 70,000 ตร. ม. แบ่งเป็ นสอง
โซน หลักคือ Sunac Snow Park และ Ocean Park

โซนแรก - โอเชี่ยนพาร์คจะให้ความบันเทิงแก่ผมู้ าเยือนทุกวัยตลอดทัง้ ปี สถานที่น่าสนใจจะมีพิพิธภัณฑ์สตั ว์
นา้ 78 แห่งซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลหายากหลายพันชนิด (ในส่วนของโซน Ocean Park ทางทัวร์จะไม่ได้
เข้า จะนาลูกค้าเข้าในส่วนของ SUNAC SNOW PARK เพียงเท่านัน้ กรณีท่ีลกู ค้าไม่ตอ้ งต้องการเข้า SUNAC
SNOW PARK ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าเข้า/ค่าอุปกรณ์/ค่ากิ จกรรม และไม่สามารถเปลี่ ยนเข้าโซน
Ocean Park ได้ )

17.20 น.
18.40 น.

โซนสอง - ลานสกี SUNAC SNOW PARK #ลานสกีในร่มแห่งแรก ในเมืองคุนหมิง ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ขนาดพืน้ ที่
30,000 ตร. ม. อิสระกับกิจจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย สนุกกับการถ่ายรู ปกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหิมะและ
นา้ แข็ง นอกจากนีย้ งั สามารถเลือกเล่นสโนว์บอร์ดหรือเลือเล่นสกีสาหรับที่มีลานสกีมากมานให้สาหรับนักเล่น
ทุกระดับ นักสกีทกุ ระดับ สาหรับผูท้ ่ีเล่นสกีไม่เป็ น สามารถเข้าคอสสอนเล่นเบือ้ งต้น (สอบถามไกด์ได้ท่ีหน้างาน
ได้) ( ราคาทัวร์รวมค่าเข้าเวลาประมาน 2ช.ม. รวมอุปกรณ์เล่นสกี *แต่ไม่รวมค่าสอนเล่นสกีหิมะ
150หยวน //ใช้เวลาประมาน 1 ช.ม.* )
นอกจากนีย้ ัง มีถนนคนเดิน ทอดยาว 1.6 กม. ภายใน SUNAC Land หรือที่รูจ้ ักกันในชื่ อ Sunac Dianchi
Houhai ให้สามารถเพลิดเพลินกับบาร์ดนตรีรอบร้านอาหาร ร้านค้า แสดงถึงวัฒนธรรมของ Bai, Yi, Dai
Ethnics และภูมิทศั น์ของมณฑลยูนนานเป็ นไฮไลต์สาคัญอีกอย่างหนึ่งของสวน ลูกค้าสามรถเดินเล่น ซือ้ ของ
กิน ซือ้ ของฝาก ที่นีไ้ ด้
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KUNMING AIRLINES เที่ยวบินที่ KY8369
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 15 นาที)
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา*
คณะเดินทาง 10 ท่าน ออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ พบไกด์ทปี่ ระเทศจีน
คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ ไป ออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร์
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
และคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

พักเดีย่ ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

23-26 มกราคม

8,999

2500

5,999

24-27 มกราคม

8,999

2500

5,999

30มกราคม -2
กุมภาพันธ์
31มกราคม -3
กุมภาพันธ์
6-9 กุมภาพันธ์

8,999

2500

5,999

8,999

2500

5,999

9,999

2500

6,999

7-10 กุมภาพันธ์

9,999

2500

6,999

13-16กุมภาพันธ์

9,999

2500

6,999

14-17กุมภาพันธ์

9,999

2500

6,999

20-23กุมภาพันธ์

9,999

2500

6,999

21-24กุมภาพันธ์

9,999

2500

6,999

27กุมภาพันธ์-1
มีนาคม
28กุมภาพันธ์-2
มีนาคม
5-8มีนาคม

9,999

2500

6,999

9,999

2500

6,999

9,999

2500

6,999

6-9มีนาคม

9,999

2500

6,999

12-15มีนาคม

9,999

2500

6,999

13-16มีนาคม

9,999

2500

6,999

19-22มีนาคม

9,999

2500

6,999

20-23มีนาคม

9,999

2500

6,999

26-29มีนาคม

9,999

2500

6,999

27-30มีนาคม

9,999

2500

6,999

2-5เมษายน

9,999

2500

6,999

3-6มษายน
วันจักรี
11-14 มษายน
วันสงกรานต์
12-15มษายน
วันสงกรานต์
16-19มษายน

10,999

2500

7,999

11,999

2500

8,999

1,1999

2500

8,999

9,999

2500

6,999

17-20มษายน

9,999

2500

6,999

23-26มษายน

9,999

2500

6,999

24-27มษายน

9,999

2500

6,999

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน**
ค่าทิปสาหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1ใบไม่เกิน 23 กก. และสัมภาระถือขึน้ เครื่องได้ 5 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมือ้ ที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าวีซา่ กรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท
**สาหรับพาสสปอต์ไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้ **
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดี่ยวเข้าประเทศจีน

**ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่ หน้าด่าน (วีซา่ กรุ๊ป) ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทา
วีซา่ เพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน **เด็กและผูใ้ หญ่ชาระค่าทิปเท่ากัน**
**ส่วนของหัวหน้าทัวร์ท่ีดแู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควร**
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินเต็มจานวนเพื่อสารองที่น่ งั
2.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั้ ๆ
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐั บาล
ประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
4.คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง ไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทย
5. คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีท่ีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทัง้ หมดทัง้ นี ้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย
จริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่น่ งั ตั๋วเครื่องบิน การจอง
ที่พกั ฯลฯ

**เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซือ้ ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐั บาล
ประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 10 คน

เงือ่ นไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นีส้ าหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์นีเ้ ป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ี มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่ีจะชาระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง
ให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้ เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิ น้ ไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ถุง พลาสติก ใสซึ่ง มี ซิ ป ล็อ คปิ ดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
3. กรุ ณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิง้ ขยะ จึงอาจไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึน้ ไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึน้ เครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึน้ เครื่องได้ไม่มีการจากัด
จานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึน้ เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2
ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึน้ เครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนาสูตบิ ัตร เฉพาะผู้เดินทางอายุตา่ กว่า 18 ปี
 รู ปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กับพาสปอต์)
การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ และรู ปถ่ายทีช่ ัดเจน

ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์เล่มจริงมา

หมายเหตุ : เอกสารที่ใช้ในการทาวีซา่ กรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ตารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นๆ
กาหนด จึงอาจทาให้มีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน
สาหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2014 เป็ นต้นมา
จะไม่สามารถยื่นวีซา่ กรุ๊ปหรือวีซา่ แบบกลุม่ ได้ ซึ่งได้แก่
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรกั 9.ตุรกี 10.อียิปต์
11.ซาอุดอิ าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลงั กา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย
21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์

