รห ัสโปรแกรม : 17814 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

SCK4 # คุนหมิง ลีเ่ จียง (5D2N)
BY SHANDONG AIRLINES (SC)

วันที่ 1

23.30 น

: สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 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) – ต้ าหลี่ – ถ่ ายรู ปเจดีย์3องค์ - เมืองโบราณต้ าหลี่ – เมืองลีเ่ จียง (-/L/-)
– เมืองมรดกโลกลีเ่ จียง

23.30 น

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG

AIRLINES (SC) ประตู ทางเข้าเบอร์ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

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 า
ลาธารสวยสดงดงาม มีววิ ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามตระการตา มีภูเขาสู งที่เต็มไปด้วยหิ มะตลอดทั้งปี ในซี กโลกเหนือ มีป่าดาดาบรรพ์อนั
หนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองโบราณต้ าหลี่ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปี ก่อน ถึงแม้ได้ผา่ นกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณ
แห่งนี้ก็ยงั คงอยูใ่ นสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปั ตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสาย
เก่าแก่มีบา้ นโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ที่ตดั ผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็ นถนนย่านการค้าที่เจริ ญคึกคัก
ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีพอ่ ค้าชาวชนชาติไป๋ ที่แต่งชุดประจาชนชาติกาลังค้าขายสิ้นค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและ
เครื่ องเงิน เป็ นต้น ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยงั มีถนนเล็กๆสายหนึ่งจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตก ตามสองฟากของถนนสายนี้เต็มไปด้วย
ภัตตาคารอาหารจีนและอาหารตะวันตก ร้านกาแฟและร้านน้ าชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายนี้มีกลิ่น
อายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันจึงสามารถดึงดูดชาวต่างประเทศจานวนมากให้หลัง่ ใหลกันไปท่องเที่ยว ไม่ขาดสาย นับเป็ นทัศนียภาพ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

จากนั้นนาทุกท่านมายัง เจดีย์สามองค์ เพื่อถ่ายรู ปกับ เจดียส์ ามองค์ ตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านสู่ เมืองลีเ่ จียง เพื่อเดินทางไปยัง เมืองมรดโลกลีเ่ จียง เป็ นเมืองที่ต้งั อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ด้วยความ
สวยงามของลี่เจียงที่มีลกั ษณะเป็ นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
(UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ลี่เจียงเป็ นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิ สแห่งตะวันออก” อันเนื่องมาจากมีลาธารและคูคลองไหล
ผ่านอาคารบ้านเรื อนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน ให้ความรู ้สึกเหมือนอยูเ่ มืองเวนิส ประเทศอิตาลีนนั่ เอง

ค่า

ขออนุญาตไม่ รบกวนช่ วงเวลาพิเศษ ให้ ท่านได้ อสิ ระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย



พักที่ LV YUN HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3

: ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้ าใหญ่ ไป – กลับ , ถ้ าขึน้ กระเช้ าใหญ่ ไม่ได้เปลีย่ นเป็ นกระเช้ าเล็ก ทีร่ าบเหยินซานผิงกับ (B/L/D)
ทะเลสาบbluemoon) –ชมการแสดง”ความประทับใจแห่ งลีเ่ จียง” – ทะเลสาบพระจันทร์ สีนา้ เงิน - อุทยานนา้ หยก – เมืองโบราณฉู่ ฉง
 บริการอาหารเช้ า(2) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้ าใหญ่ ไป – กลับ , ถ้ าขึน้ กระเช้ าใหญ่ ไม่ ได้ เปลีย่ นเป็ น กระเช้ าเล็ก ทีร่ าบเหยินซานผิงกับ
เช้ า

ทะเลสาบbluemoon) สูงราว 5,500 เมตรจากระดับน้ าทะเล ภุเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) จากระดับน้ าทะเลเป็ นยอดเขาสูงสุด ขึ้นไป
ทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตรของ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน-Yunnan) ภูเขาหิ มะมังกรหยก มีชื่อเสี ยงในเรื่ อง
ทัศนียภาพอันงดงาม เป็ นแหล่งสันทนาการต่างๆ ทั้งสถานที่เล่นสกีและการปี นเขา

จากนั้นนาท่านชมชุดการแสดง “ความประทับใจลีเ่ จียง Impression Lijiang” เป็ นการแสดงที่ยงิ่ ใหญ่อลังการของผูก้ ากับชาวจีนชื่อดัง จาง อี้โหมว เวที
การแสดงชุดนี้ใช้ธรรมชาติที่สวยงามอย่างภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง กับนักแสดงอีกหลายชีวติ

จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบพระจันทร์ สีนา้ เงิน ที่มีความสวยงามของธรรมชาติเป็ นอย่างมาก ซึ่งน้ าที่ไหลผ่านหุบเขานี้ คือน้ าที่ละลายจากน้ าแข็งบนยอด
ภูเขาลงมาจนมีความใส และ สี สันพิเศษเป็ นสี ฟ้า จนเมื่อมองพระจันทร์ บนสายน้ านี้ในยามค่าคืน จะเห็นพระจันทร์กลายเป็ นสี น้ าเงิน

จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานนา้ หยก หรื อ หมู่บ้านนา้ หยก ตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากภูเขาหิ มะมังกรหยก อุทยานแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นอย่างมาก ด้านหลังเป็ น
ภูเขาหิ มะมังกรหยก ส่วนด้านหน้าอุทยานก็เป็ นบ่อน้ าใสเป็ นสี เขียวมรกต ซึ่งแหล่งน้ านี้เป็ นต้นกาเนิดแหล่งน้ าในเมืองลี่เจียงอีกด้วย ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิ มะ
บริ เวณรอบๆ จะมีบ่อน้ าแบบขั้นบันได พร้อมปลาหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งยังมี เทพเจ้าแห่งธรรมชาติ ตั้งอยูท่ างต้นน้ า ลักษณะครึ่ งบนเป็ นคนครึ่ งล่างเป็ นงู
เป็ นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชนเผาในการกราบไหว้ขอพร

จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองฉู่ ฉงไปยัง เมืองโบราณฉู่ ฉง เป็ นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่ฉง เดิมเมืองฉู่ฉงมีชื่อเสี ยงใน
การผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชัว่ โมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร (ทางด่วน), จากฉู่ฉงไปต้าลี่
260 กิโลเมตร เมืองนี้ได้มีการลงทุนสร้างอภิมหาโครงการอี๋เหริ๋ นกู่เจิ้น หรื อ เมืองฉู่ฉง เมืองโบราณที่จาหน่ายของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว นับเป็ น
โครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอดรับกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลจีน กับภาคเอกชนสร้างบนฐานวัฒนธรรม
หรื อ การใช้ Creative Economy ที่ยงิ่ ใหญ่ของชนชาติอี๋โบราณที่มีชื่อเสี ยงมากในยุคมองโกล ตั้งอยูร่ ะหว่างเมืองคุนหมิงกับเมืองต้าลี่

เทีย่ ง
ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)

พักที่

JIAN HUA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4

เช้ า

: คุนหมิง – วัดหยวนทง – ศาลาแปดเหลีย่ มเจ้ าแม่ กวนอิม – ซุ้ มหอประตูม้าทองไก่ หยก – ถนนคนเดินจินปี้ ลู่
- สนามบินนานาชาติคุนหมิง – สนามบินสุ วรรณภูมิ

(B/L/-)

 บริการอาหารเช้ า(5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองคุนหมิง และเดินทางต่อไปยัง วัดหยวนทง เป็ นวัดที่ตกแต่งร่ มรื่ นสวยงาม สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั
มีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี โดยฮ่องเต้ อวี้เหม่าซุน แห่งราชอาณาจักรหนานโจว ได้สร้างวัดนี้ข้ ึน ระหว่าง ศตวรรษที่ 8 และ ซึ่งต่อมาเป็ นวัด
ผูโ่ ถวเหลา แต่เมื่อมีการบูรณะอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ชิง ก็กลับมาใช้ชื่อหยวนทงเหมือนเดิม แต่การสร้างวัดหยวนทงแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่น ๆ
ในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยูบ่ นภูเขา มีแต่วดั หยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ากว่าภูเขา โดยวิหารจะอยูต่ ่า
ที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นวัดโดยตรงแต่เคยเป็ นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคาว่า “หยวนทง” จึงเป็ นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของ
เจ้าแม่กวนอิมกลางลานมีสระน้ าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ยม กลางสระ ด้านหลังวัดเป็ นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรู ป
พระพุทธชินราช(จาลอง)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน ให้อญั เชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วดั แห่งนี้ และในช่วงปลายเดือน ก.พ.- กลางเดือน
มี.ค.ของทุกปี ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของต้นซากุระที่ออกดอกอย่างสวยงามบริ เวณรอบวัด

จากนั้นนาท่านสู่ ซุ้ มประตูม้าทองและซุ้ มประตูไก่ หยก ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุม้ ม้าทองและไก่มรกตมีอายุ
ร่ วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือทุก60 ปี จะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิงมาบรรจบกับ
พระจันร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุม้ ม้าทองและซุม้ ไก่มรกตพอดี ทาให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลกั ษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่
มรกต” ลวดลายซุม้ จินหม่าปี้ จีเป็ นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ถนนคนเดินจินปี้ ลู่ ถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็ น
แหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่ องประดับอัญมณี ช้ นั เยีย่ ม ร้านเครื่ องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ พร้อมกันนี้
ยังมีสโมสรออกกาลังกาย ซอยบาร์เหล้า สวนสนุก ซูเปอร์มาร์เก็ต รถไฟขนาดจิ๋วชมวิวและสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ในฐานะเป็ น “ถนนย่านการค้าที่มี
เอกลักษณ์ของจีน” ถนนจินปี้ ลู่ได้นาวัฒนธรรมยอดนิยมกับการค้ายอดนิยมผสานกันได้อย่างกลมกลืน กลายเป็ นศูนย์กลางแห่งกระแสความทันสมัย เพื่อที่จะ
ผลักดันและนากระแสบริ โภคและอุปโภคของผูค้ นในนครคุนหมิงตลอดจนประชาชนทัว่ มณฑลยูนนาน

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขนมจีนข้ ามสะพาน (6)

19.00 น.ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคุนหมิง ระหว่างรอขึ้นเครื่ องให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ภายในสนามบิน
วันที่ 5

: สนามบินนานาชาติคุนหมิง – สนามบินสุ วรรณภูมิ

00.55 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SC8885
02.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ, การจราจร,
การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล

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
7 – 11 มีนาคม 2563
8 – 12 มีนาคม 2563
9 – 13 มีนาคม 2563
10 – 14 มีนาคม 2563
13-17 มีนาคม 2563
15 – 19 มีนาคม 2563
16 – 20 มีนาคม 2563
17 – 21 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่ ห้องละ
พักเดีย่ ว
2-3 ท่ าน
(ราคาต่ อท่ าน)
เดือนกุมภาพันธ์ 2563

10,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.-

2,490.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.-

อุณหภูมเิ ฉลีย่ สู งสุ ด - ตา่ สุ 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
22 °C 3 °C
22 °C 3 °C
23 °C 3 °C
23 °C 4 °C
20 °C 6 °C
22 °C 4 °C
22 °C 4 °C
22 °C 4 °C

20 - 24 มีนาคม 2563
21 – 25 มีนาคม 2563
22 – 26 มีนาคม 2563
23 – 27 มีนาคม 2563
24 – 28 มีนาคม 2563

11,777.11,777.11,777.11,777.11,777.-

2,990.2,990.2,990.2,990.2,990.-

24 °C 6 °C
24 °C 6 °C
24 °C 6 °C
25 °C 6 °C
24 °C 6 °C

อัตราค่ าบริการ

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)
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
**ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสิ นค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านบัวหิ มะ ซึ่งจาเป็ นต้อง
ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ
หรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ าหากลูกค้ าไม่มคี วามประสงค์ จะเข้ าร้ านรัฐบาลทุกเมือง หรื อหากท่ านต้องการ
แยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่ าน / ร้ าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
โปรดอ่ านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง
กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 6,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ าตัว๋ เครื่ องบิน
เต็มใบให้ กบั สายการบินเป็ นทีเ่ รียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนา้ มันทีย่ งั มิได้ ชาระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ กรุณาชาระ 30 วันก่อนการเดินทาง

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
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สาหรับพาสสปอร์ตไทย และเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน ** ในกรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปท่องเที่ยวผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม
ท่านละ 2,000 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 350 หยวน / ทริ ป / ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท / ทริ ป / ท่าน (เด็กชาระค่าทิปเท่า
ผูใ้ หญ่)
 ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยืน่ วีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าเอง ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแทรกแซงได้
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 ค่าภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขื้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการ
เดินทาง

 ค่าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่างชาติ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอร์ ตไทยเท่ านั้น)
 สาเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป - กลับ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราวีซ่า
และตราเข้า - ออก มิฉะนั้น บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน **โดยท่านถ่ายรู ปหรื อสแกนสี หน้าหนังสื อ
เดินทาง (ที่มีรูปหน้าท่าน) แบบเต็มหน้า รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดา ไม่เบลอ ห้ามขีด เขียน ลงบนหน้าหนังสื อเดินทางโดยเด็ดขาด**
หมายเหตุ :: หนังสื อเดินทางต้องไม่มีการชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
 รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง เห็นใบหู ห้ ามใส่ เสื้ อขาว ห้ ามใส่ เครื่ องประดับ พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายได้และส่ งให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์ (ถ่ายคู่
กับพาสสปอร์ต)
 หนังสื อเดินทางเล่ มจริง ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสื อ
เดินทางต้องเป็ 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 ด่านตรวจคน
เข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

•
•

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 ปใหม่ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิ เท่านั้น )

•

สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผูเ้ ดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้ เวลาประมาณ 4 วันทาการ

กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ

•
•

กรุ ณาตรวจสอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุ ณาสอบถามข้อมูลกับทางบริ ษทั

กรณี หนังสื อเดินทางต่ างด้ าว(เล่ มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน

วิธีการชาระเงิน
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 6,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่
2.นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระ
เงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใด ๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
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
1.กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
2.กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
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
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน
การจองที่พกั ฯลฯ
3.การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื 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 จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่
สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทา
การติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ 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 และ
เจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ที่จะส่งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่า
เสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น

-

-

-

-

กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่
ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริ ษทั
จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้า
โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การในกรณี ที่มีการ
ขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วง
ใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ทั้งสิ้น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง
แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่
สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
ค่าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด

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

