วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทียง

คํา

โรงแรมทีพัก
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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – คุนหมิง







HUISHANG INTER HOTEL

ถานเตียน – ภูเขาหิ มะเจียวจือ (รวมรถแบตเตอรี+กระเช้ า) – ตงชวน – ชม
แผ่ นดินสี แดง + พระอาทิตย์ ตก



ชมพระอาทิตย์ ขนึ – เทียวสวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – คุนหมิง – สวน
นําตกคุนหมิง – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านหยก – อิสระช้ อปปิ งซุ้มประตู
ม้ าทอง – ซุ้มประตูไก่ หยก



วัดหยวนทง –ร้ านผ้ าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุ งเทพฯ



2

3

4
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หรือเทียบเท่ า




HONG TU YINXIANG HOTEL

หรื อเทียบเท่ า




LONGWAY HOTEL

หรื อเทียบเท่ า
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วันแรก
18.30 น.
หมายเหตุ

20.55 น.
23.50 น.

โรงแรม
วันทีสอง
เช้ า

เทียง
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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – คุนหมิง
พร้ อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน LUCKY
AIR (8L) เจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ กอ่ น 20 วัน โดยซือตัวเครื องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองทีพัก, ร้ านอาหาร สถานทีเข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ป
ทัวร์ กรณีทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน
, การพลาดเทียวบิน (ขึนเครื องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ
, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อืน ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยัง จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ า ทัวร์ มีสิทธิ ในการ
เปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิ นค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ ว เพราะ
ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอืน ๆ
เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ ง
ทีทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสู่ ส นามบิ น นานาชาติคุน หมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR
เทียวบินที 8L802
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุน หมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที
ใหญ่ทีสุดในมณฑลยูนนาน มีประชากรมากถึง 33 ล้ านคน ครอบคลุมพืนทีถึง
15,561 ตารางกิโลเมตร โดยคุนหมิงได้ ชือว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ เพราะ
มีอณ
ุ หภูมิทีเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป
นํา ท่า นเข้ า สู่ ที พัก HUISHANG INTER HOTEL หรื อ เทียบเท่า ในระดับ
เดียวกัน
ถานเตียน – ภูเขาหิมะเจียวจือ (รวมรถแบตเตอรี +กระเช้ า) – ตงชวน –
ชมแผ่ นดินสีแดง – สวนผลไม้
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม (1)
เดินทางสู่เมือง ถานเตียน (ระยะทาง 195 กม. ใช้ เวลาในการเดินทาง 4 ชม.)
นําท่านขึนชม ภูเขาหิมะเจียวจือ โดยการนังรถแบตเตอรี ของอุทยาน จากนัน
นังกระเช้ าขึนสู่ด้านบนของภูเขา ทีมีระดับสูงกว่านําทะเล 4,223 เมตร ภูเขา
หิมะเจียวจือนับเป็ นแหล่งท่องเทียวแห่งใหม่ข องมณฑลยูนนาน ให้ ท่านได้
สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม ช่วงหน้ าหนาว ระหว่างทางท่านจะได้ พบ
สิงมหัศจรรรย์มากมาย อาทิ สนตู้เจียง หรื อ สนอาซาเรี ย นําของนําตกทีจับตัว
เป็ นนําแข็ง ส่วนในระดับความสูง 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขาทีมีชือ
เรี ยกว่า “สระนําแห่งสรวงสวรรค์” (ช่วงหน้ าหนาวจะมีหิมะปกคลุม ขึนอยู่กบั
สภาพอากาศ) นําท่านแวะ สวนผลไม้ ให้ ทา่ นได้ พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ ของชาว
จี น ชมวิ ธี การปลู ก การดู แ ลรั กษาสตอเบอรี และให้ ท่า นอิ ส ระเลื อ กเก็ บ
สตอเบอรี +ชิมสดๆ จากไร่ ** หมายเหตุ : การเข้ าชมไร่ สตอเบอรี ขึนอยู่กับ
ฤดูกาลนันๆ หาก ณ วันเดินทางไม่มีผลสตอเบอรี ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่
คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

-/-/-

B/L/D
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บ่าย

คํา
โรงแรม
วันทีสาม
เช้ า

เทียง
บ่าย

คํา
วันทีสี
เช้ า
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นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองตงชวน หรื อทีเรี ยกว่า หงถู่ตี แปลว่า แผ่นดินสี แดง
เ ป็ น อํ า เ ภ อ ที อ ยู่ ใ น เ ข ต ป ก ค ร อ ง ข อ ง เ มื อ ง คุ น ห มิ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็ นทิวเขาสลับซับซ้ อน
ชาวบ้ านประกอบอาชีพปลูกข้ าวสาลี มันสําปะหลัง พืช ผัก และดอกไม้ นานา
พันธุ์ ทําให้ เกิดสีสนั มากมายของดอกไม้ ตดั กับดินสีแดง ทําให้ ได้ รับขนานนาม
ว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นําท่านชม แผ่นดินสี แดง พืนแผ่นดินทีเป็ นเนือดินสี แดง
เกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอืนให้ เนือดิน จึงทําให้ บริ เวณ
นีเป็ นทัศนียภาพทีสวยงาม ตงชวนยังเป็ นดินแดนทีรู้ จกั กันดีในกลุ่มนักถ่ายรูป
ว่า เป็ นจุดที มีภู มิท ัศน์ ส วยงามที สุ ดแห่ง หนึงของประเทศจี น หลัง จากนัน
พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ตกดิน *กรณี สภาพอากาศเอืออํานวย (**ช่วงหน้ า
หนาวบริ เวณนีจะปกคลุมด้ วยหิมะ**)
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้ าสู่ทีพัก HONG TU YINXIANG HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
คุนหมิง – สวนนําตกคุนหมิง – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านหยก – อิสระช้ อปปิ ง
ซุ้มประตูม้าทอง – ซุ้มประตูไก่ หยก
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม (4)
นํ า ท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ คุ น หมิ ง ชม สวนนํ าตกคุ น หมิ ง (KUNMING
WATER FALL PARK) หรื อ NIULAN RIVER WATERFALL PARK แลนด์
มาร์ คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็ นนําตกฝี มือมนุษย์ทีใหญ่ทีสุดในเอเชีย มีความสูง
12.5 เมตร และมีความกลว้ าง 400 เมตร โดยจุดประสงค์ในการสร้ างหลักๆ
คือเพือเป็ นทีผันนํากว่า 10 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ จากแม่นาํ Niulan ไปสู่ทะเลสาบ
Dianchi ทะเลสาบทีใหญ่ทีสุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนียังช่วยป้องกัน
นําท่วมและทําหน้ าทีเป็ นทีเก็บนํายามฉุกเฉินของประชาชน ทีสําคัญโครงการ
ยังได้ ก่อ สร้ า งเป็ นลักษณะนําตกสาธารณะ สร้ า งความบันเทิ งให้ ผ้ ูคนทีมา
เยียมชมและผ่อนคลาย โดยโครงการนีใช้ เวลาสร้ างถึง 3 ปี งบประมาณใน
การสร้ างอยูท่ ี 600 ล้ านบาท
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนันนํา ท่านเดิน ทางสู่ ร้ านบัวหิม ะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจี น
พร้ อมชมครี มเป่ าซูถ่ งั หรื อทีรู้ จกั กันดีในชือ “ครี มบัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศ ใน
การรั กษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อ ย เป็ นยาสามัญประจํ าบ้ า น
จากนันแวะชม “หยกจีน” ที มีคุณภาพและเป็ นสิ น ค้ า ทีมีชื อเสี ยงของจี น
อิสระช้ อปปิ งทีถนนเก่าแก่ทีสุดของคุนหมิง ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตู
ไก่ หยก โดยภาษาจีนเรี ยกว่า จินหม่า และ ปี จี จนเป็ นทีมาของชือถนนแห่งนี
โดยซุ้มม้ าทองและไก่หยกมีอายุร่วม 400 ปี สร้ างขึนในสมัยราชวงศ์หมิง ใน
ถนนย่านการค้ าแห่งนี เป็ นแหล่งเสือผ้ าแบรนด์เนมทังของจีนและต่างประเทศ
รวมทังเครื องประดับ อัญมณีชนเยี
ั ยม ร้ านเครื องดืม ร้ านอาหารพืนเมือง และ
ร้ านขายของทีระลึก
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร(6)
นําท่านเข้ าสู่ทีพัก LONGWAY HOTELหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วัดหยวนทง – ร้ านผ้ าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – กรุ งเทพ
รั บประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม (7)
จากนันนําคณะเข้ าชม วัดหยวนทง ซึงเป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑล

B/L/D
Buffet

B/L/Buffet
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ยูนนานตังอยูท่ ีถนนหยวนทงเจียงเป็ นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใหญ่ทีสุด
ในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื นสวยงามกลางลานมีสระ
นําขนาดใหญ่ มีสะพานข้ ามไปสู่ศาลาแปดเหลี ยมกลางสระด้ านหลังวัดเป็ น
อาคารสร้ างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรู ปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึงพลเอก
เกรี ย งศัก ดิ ชมะนัน ทน์ นายกรั ฐ มนตรี ค นที 15 ของไทยให้ อ ัญ เชิ ญ ไป
ประดิษฐานไว้ ณ ทีวัดหยวนทงแห่งนี แวะร้ านผ้ าไหมให้ ทา่ นได้ เลือกซือสินค้ า
และผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากผ้ าไหม
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเดินทางสู่ยา่ นการค้ าของ “เมืองโบราณกวนตู้” เป็ นแหล่งท่องเทียวที
ได้ รับการฟื นฟูให้ เป็ นแหล่งช้ อปปิ งเสือผ้ าอาหารพืนเมืองและขนม รวมถึงเป็ น
ลานอเนกประสงค์ทีชาวจีนจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบ
เมืองโบราณ ส่วนกลางของลานอเนกประสงค์เป็ นเจดีย์แบบธิ เบต ด้ านหลัง
เป็ นวัดแบบลามะ หรื อ วัดธิ เ บต โดยเมือ งโบราณกวนตู้ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ชีวิ ต
ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงทีมีหลากหลายเชือพันธ์ แต่อยู่รวมกันได้
อย่างกลมกลืน นําท่านเดินทางสู่ทา่ อากาศยานคุนหมิง
18.30 น.
ออกเดิ น ทางกลั บ สู่ ก รุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น LUCKY AIR เที ยวบิ น ที
8L801
19.45 น.
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียวซึงอาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)

พักเดียวเพิม

ทีนัง

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

20
20
20
20
20
20
20

26-29 มีนาคม 2562
11,999
27-30 มีนาคม 2562
11,999
2-5 เมษายน 2562
12,999
ไม่ มีราคาเด็ก
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
** ค่ าบริ การไม่ รวม ค่ าวีซ่าแบบกรุ๊ ป ท่ านละ 1,500 บาท **
ค่ าทัวร์ รวม :

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามันเชือเพลิง
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐาน ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
 ค่าเข้ า สถานทีตามทีระบุในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน
กรณีทีท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วน
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ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :

ใหญ่จะไม่มีเครื องปรับอากาศ และอาจมีการเปลียนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ
(Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพือความเหมาะสม
 ค่าประกันการเดินทาง สําหรับท่านทีมีโรคประจําตัว ทางบริ ษทั แนะนําให้ ซอประกั
ื
นสุขภาพเพิมเติม
- เนืองจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษทีได้ รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมือง
จีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการ ประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืนเมืองให้ นกั ท่องเทียวทัวไปได้ ร้ ู จกั ในนามของร้ านรัฐบาล
อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มกุ , ผ้ าไหม, ผีชิว ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องให้ ทุกท่านแวะเข้ า
ไปชม แต่จะซือหรื อไม่ซอขึ
ื นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับซือใดๆ ทังสิน
*** หากลูกค้ าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่เข้ าร้ านสิ นค้ าพืนเมืองหรื อร้ านของรัฐบาลร้ านใดๆ ก็
ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่วา่ จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าชดเชยเพิม ร้ านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้ า
1 ท่าน โดยไกด์ท้องถินจะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง ***
- ลูกค้ าท่านใดทีอยูต่ า่ งจังหวัดและต้ องออกตัวภายในประเทศ (หรื อเครื องบิน, หรื อรถทัวร์ , หรื อรถไฟ) กรุ ณา
สอบถามทีเจ้ าหน้ า ทีก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด
เนืองจากทางบริ ษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีทา่ นต้ องซือบัตรโดยสารภายในประเทศ เพือเดินทางมาที
สนามบินดอนเมือง กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯก่อนทําการจอง กรณี เกิดความผิ ดพลาดจากบริ การจากสายการบิน
(ความล่ า ช้ า ของเที ยวบิ น การยกเลิ ก เที ยวบิ น มี ก ารยุบ เที ยวบิ น รวมกัน ตารางการการเดิ น ทางมีก าร
เปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรื อเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรื อเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

 ค่ าวีซ่าท่ องเทียวแบบกรุ๊ ป สําหรั บผู้ถือพาสปอร์ ตไทย (ชําระเพิมจากค่ าทัวร์ 1,500 บาท)** ต้ อง
เดินทางไป-กลับพร้ อมคณะเท่ านัน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่ว นตัวอาทิ ค่า โทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้ อ งพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม
 ค่าวีซา่ ชาวต่างชาติและต่างด้ าว
 ค่านําหนักกระเป๋ าเกินกว่าทีสายการบินกําหนด (15 กิโลกรัม)
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่ อทริ ป / ลูกค้ า 1 ท่ าน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
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ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วันก่อนการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW
ในกรณีทวัี นเดินทางดังกล่าวเป็ นตัวเงือนไข NON-REFUND
หากท่ า นยกเลิ ก การเดิน ทางในเงื อนไขใด เงื อนไขหนึ ง แต่ท่า น

คืนเงินมัดจําทังหมด
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
หัก 50% ของค่าทัวร์
หัก 75% ของค่าทัวร์
หัก 90% ของค่าทัวร์
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สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ ทนั ตาม
กํา หนดเวลา ทางบริ ษัท ฯ จะคิดค่า ใช้ จ่า ยเพิมคือค่า วีซ่า และค่า
เปลี ยนชื อตัวเท่ า นัน และต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นเงื อนไขของตัวที NONCHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิ กการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิ กเฉพาะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้ อมกันทังหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิ กตามเงื อนไขของวันเวลาทียกเลิ กดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณี ที
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยืนขอวีซ่า
แบบเดียว ซึงจะรู้ ผลเร็ วกว่าการยืนขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที มีผ้ ูเดินทาง ตํากว่า 20 ท่า น โดยทีจะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ ในการเปลี ยนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มาก
ทีสุด และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจากการ
กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้ ว
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้
กําหนด ซึงทางบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิน ทาง ถ้ า ทางบริ ษั ทฯ ได้
ดําเนินการออกตัวเครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีฯ เพือยืน ยันในกรณี ทีตัวเครื องบินสามารถทํ า
REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึนอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมัก
มีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้ องการ
 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ ในการปรับเปลียน หรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอา่ งอาบนํา ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่าง
กัน ด้ ว ย หากท่า นต้ อ งการความสะดวกสบายและห้ อ งใหญ่ก ว่า ท่า นสามารถจ่ า ยเพิมเป็ นห้ อ งแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนัน ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การ
เปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะ
คืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพือให้ ท่านได้ เข้ าชม
สถานทีดัง กล่าวได้ แต่หากมีการล่า ช้ า หรื อ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่า งการเดินทาง เป็ นผลทํา ให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที ดัง กล่ า วได้ ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ มี การคื น เงิ น ใดให้ แ ก่ ท่ า น เนื องจากได้ ชํ า ระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของ
ท่านก่อนชําระเงิน
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เงือนไขการสํารองที นัง
 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเต็มจํานวน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 กรุณาส่งพาสปอร์ตให้กบั เจ้าหน้าที อายุพาสปอร์ตใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับเดินทาง (ค่ าวีซ่าไม่ ได้ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ 1,500 บาท)
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทาํ วีซ่าแบบกรุ๊ ป*ไม่ รวมค่ าวีซ่า *)
1. สําเนาหน้ าพาสปอร์ ต *ต้ องมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้ องมีหน้ าว่าง
อย่างน้ อย 2 หน้ า สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก มิฉะนันบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิ เสธการ
เดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรู ป หรื อ สแกนหน้ าหนังสือเดินทาง (หน้ าทีมีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ ารายละเอียดครบถ้ วน ชัดเจน
ไม่ดํา ไม่เบลอ ห้ ามขีดเขียดลงบนหน้ าพาสปอร์ ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมือท่านตกลงทําการจอง (หมายเหตุ : หนังสื อ
เดินทางต้ องไม่มีการ ชํารุ ดใดๆ ทังสิน ถ้ าเกิดการชํารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได้ )
2. พาสปอร์ ตเล่ มจริ ง ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืนหลังขาวเท่านัน**
และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรู ปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รู ปต้ องหน้ าตรง ไม่ยมเห็
ิ นฟั น มองเห็นทังใบหน้ ารวมถึงใบหูทงั 2ข้ าง
- ไม่ส่วมเครื องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
สําคัญมาก: กรุ ณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
กรณีทีท่านลืมนําหนังสือเดินทางมา หรื อ นําหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม
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( กรณีทลูี กค้ าต้ องการยืนวีซ่าเอง ลูกค้ าต้ องดําเนินการยืนด้ วยตนเอง )
1.หนัง สื อ เดิน ทางต้ องมีอ ายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน นับจากวัน หมดอายุ ถึง วันเดิน ทางไป-กลับ มิฉ ะนันบริ ษัท จะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3.รู ปถ่ายหน้ าตรง รู ปสี 2 นิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืนหลังสีขาวเท่านัน และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรู ปพรินซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รู ปใหม่ถา่ ยไม่เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านัน )
4.สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลียนชือ-นามสกุล(ถ้ ามี) ของผู้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซา่ จีนใช้ เวลาประมาณ 4 วันทําการและไม่สามารถขอดึงเล่มได้
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ
กรุ ณาตรวจสอบเอกสารทีต้ องใช้ และ อาจมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิมเติมกรุ ณาสอบถามข้ อมูลกับทางบริ ษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
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**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี**
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง กรอกข้ อมูลให้ ครบโดยเฉพาะเบอร์ ตดิ ต่ อ
เเละกรณีทาํ ลูกค้ าธุรกิจส่ วนตัวกรุ ณาระบุให้ ชัดเจนด้ วยว่ าทําอะไร**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME............................................................SURNAME.....................................................................
สถานภาพ
 โสด
 แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคูส่ มรส..................................................................................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์..................................................... มือถือ..............................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................................โทรศัพท์บ้าน.....................................................................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………………........................……………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทร……...............................................…………….…......................…………
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้ องทีสามารถติดต่อท่านได้ เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที..........................................เดือน......................................ปี .................................... ถึง วันที...................................
เดือน............................ปี ...............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมือวันที........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน.............................
ปี .................................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์ )...............................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................SURNAME......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์ )...............................................................
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