วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่่า

โรงแรมที่พัก

1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – คุนหมิง







HUISHANG INTER HOTEL
หรือเทียบเท่า

2

ถานเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ +กระเช้า ) – ตง
ชวน – ชมแผ่นดินสีแดง + พระอาทิตย์ตก







HONG TU YINXIANG
HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เที่ยวสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – คุนหมิง – สวน
น้ําตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง ซุ้มประตู
ม้าทอง – ซุ้มประตูไก่หยก







LONGWAY HOTEL
หรือเทียบเท่า

4

วัดหยวนทง –ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุงเทพฯ







วันแรก
18.30 น.
หมายเหตุ

20.55 น.
23.50 น.

โรงแรม
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – คุนหมิง
พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ M สายการ บิน
LUCKY AIR (8L) เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเช็คอิน
ทางบริษัทได้เต รียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 20 วัน โดยซื้อตั๋ว
เครื่องบิน , เช่ารถโค้ช , จองที่พัก , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้
ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิ น, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน ), การนัดหยุด
งาน, การจลาจล , ภัยพิบัติ , การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทาง
ล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ล่วงหน้าแล้ว และหา กมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่า นทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
ออกเดินทาง สู่สนามบิน นานาชาติคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR
เที่ยวบินที่ 8L802
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาช าตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมื องที่
ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากรมากถึง 33 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่
ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร โดยคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ
เพราะมีอุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HUISHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ถานเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ +กระเช้า ) – ตงชวน –
ชมแผ่นดินสีแดง – สวนผลไม้
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (1)
เดินทางสู่เมือง ถานเตี้ยน (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4
ชม.) นําท่านขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ โดยการนั่งรถแบตเตอรี่ของอุทยาน
จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่มีระดับสูงกว่าน้ําทะเล 4,223
เมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน
ให้ท่านได้สัมผัส ธรรมชาติ และความสวยงาม ช่วงหน้าหนาว ระหว่างทาง
ท่านจะได้พบสิ่งมหัศจ รรรย์มากมาย อาทิ สนตู้เจียง หรื อ สนอาซาเรีย น้ํา
ของน้ําตกที่จับตัวเป็นน้ําแข็ง ส่วนในระดับความสูง 3,800-4,100 เมตร มี
ทะเลสาบภูเขาที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ําแห่งสรวงสวรรค์ ” (ช่วงหน้าหนาวจะ
มีหิมะปกคลุม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นําท่านแวะ สวนผลไม้ ให้ท่านได้พบ
กับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาสตอเบอรี่ และ
ให้ท่านอิสระเลือกเก็บ
สตอเบอรี่ +ชิมสดๆ จากไร่ ** หมายเหตุ : การ
เข้าชมไร่สตอเบอรี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางไม่มีผลสต
อเบอรี่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสี
แดง เป็นอําเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง
อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเ
ทศเป็นทิวเขา
สลับซับซ้อน ชาวบ้าน ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสําปะหลัง พืช ผัก
และดอกไม้นานาพันธุ์ ทําให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง

-/-/-

B/L/D

ค่ํา
โรงแรม
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ทําให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นําท่านชม แผ่นดินสีแดง พื้น
แผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุ
อื่นให้เนื้อดิน จึงทําให้บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ตงชวนยังเป็น
ดินแดนที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักถ่ายรูปว่าเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศจีน หลังจากนั้น
พาทุกท่ านชมพระอาทิตย์ตกดิน *
กรณีสภาพอากาศเอื้ ออํานวย (**ช่วงหน้าหนาวบริเวณนี้จะปกคลุมด้วย
หิมะ**)
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HONG TU YINXIANG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
คุนหมิง – สวนน้่าตกคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้ง
ซุ้มประตูม้าทอง – ซุ้มประตูไก่หยก
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
นําท่านเดินทางกลับสู่ คุนหมิง ชม สวนน้่าตกคุนหมิง (KUNMING
WATER FALL PARK) หรือ NIULAN RIVER WATERFALL PARK แลนด์
มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ําตกฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความ
สูง 12.5 เมตร และมีความกลว้าง 400 เมตร โดยจุดประสงค์ในการสร้าง
หลักๆคือเพื่อเป็นที่ผันน้ํากว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น้ํา Niulan ไปสู่
ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยู นนาน นอกจากนี้ยัง
ช่วยป้องกันน้ําท่วมและทําหน้าที่เป็นที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของป ระชาชน ที่
สําคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ําตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง
ให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมและผ่อนคลาย โดยโครงการนี้ใช้เวลาสร้างถึง
3 ปี
งบประมาณในการสร้างอยู่ที่ 600 ล้านบาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุ ณเป็น
เลิศ ในการรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจํา
บ้าน จากนั้นแวะชม “หยกจีน ” ที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของ
จีน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้ม
ประตูไก่หยก โดยภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อ
ถนนแห่งนี้ โดย ซุ้มม้าทองและไก่หยกมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของ
จีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม
ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร(6)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก LONGWAY HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)
จากนั้นนําคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑล
ยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่
ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลาง
ลานมีสระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ
ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษ ฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช
(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทย
ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้ แวะร้านผ้าไหมให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าไหม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

B/L/D
Buffet

B/L/Buffet

นําท่านเดินทางสู่ย่านการค้าของ “เมืองโบราณกวนตู้ ” เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองและ
ขนม รวมถึงเป็นลานอเนกประสงค์ที่ชาวจีนจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ส่วนกลางของลานอเนกประสงค์เป็นเจดีย์
แบบธิเบต ด้านหลังเป็นวัดแบบลามะ หรือวัดธิเบต โดยเมืองโบราณกวนตู้
สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายเชื้อ
พันธ์ แต่อยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคุนห
มิง
18.30 น.
ออกเดินทา งกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่
8L801
19.45 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

26-29 มีนาคม 2562
11,999
27-30 มีนาคม 2562
11,999
2-5 เมษายน 2562
12,999
ไม่มีราคาเด็ก
10-13 เมษายน 2562
15,999
Infant 5,000฿
17-20 เมษายน 2562
11,999
23-26 เมษายน 2562
11,999
30-3 พฤษภาคม 2562
11,999
** ค่าบริการไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท **

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

ที่นั่ง
20
20
20
20
20
20
20

ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้า สถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ
Twin /
Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,
โรงแรมหลายแห่งส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าว
มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ใน
กรณีทีท่านมีข้อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความ
เหมาะสม
 ค่าประกันการเดินทาง สําหรับท่านที่มีโรคประจําตัว ทางบริษัทแนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
เมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้าน
รัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องให้

ค่าทัวร์ไม่รวม :

ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ
ทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆ
ก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อ
ลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
- ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน , หรือรถทัวร์ , หรือรถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุก
บรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สาย
การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทาง
มาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการ
บิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบกรุ๊ป ส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย (ช่าระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท)** ต้อง
เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าวีซ่าชาวต่างชาติและต่างด้าว
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกําหนด (15 กิโลกรัม)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป / ลูกค้า 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)








ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW
หัก 75% ของค่าทัวร์
ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
หัก 90% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่าน
สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่า
เปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่
NONCHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื่น
ขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย

ธรรมชาติ , การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงิ น
ค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียก เลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ
ได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้อง
แบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ทําให้ท่านไม่ สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน

เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับเดินทาง (ค่าวีซ่าไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ 1,500 บาท)
เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีท่าวีซ่าแบบกรุ๊ป*ไม่รวมค่าวีซ่า *)
1. ส่าเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป- กลับ ต้องมีหน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธ
การเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน
ชัดเจน ไม่ดํา ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบ นหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทําการจอง (หมาย
เหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก
นอกประเทศของท่านได้)
2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
สําคัญมาก: กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
กรณีที่ท่านลืมนําหนังสือเดินทางมา หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

( กรณีที่ลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าเอง ลูกค้าต้องด่าเนินการยื่นด้วยตนเอง )
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป- กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4.สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทําการและไม่สามารถขอดึงเล่มได้
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดิ นทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรอกข้อมูลให้ครบโดยเฉพาะเบอร์ติดต่อ
เเละกรณีท่าลูกค้าธุรกิจส่วนตัวกรุณาระบุให้ชัดเจนด้วยว่าท่าอะไร**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต )
(MISS /MRS / MR) NAME............................................................SURNAME.....................................................................
สถานภาพ
 โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส..................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์..................................................... มือถือ..............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )………………………........................……………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทร……...............................................…………….…......................…………
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้ เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..........................................เดือน......................................ปี.................................... ถึง วันที่...................................
เดือน............................ป.ี ..............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ป.ี ............................ ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)...............................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................SURNAME......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)...............................................................

