Code: FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
ชมความงาม ถ้าไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร
ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา
สวนน้าตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้
เมนูสุดพิเศษ สุกีเห็ด , อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตียน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน
บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
อายุ 1-18 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

26-29 เม.ย.62
11-14 ต.ค.62
18-21 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
1-4 พ.ย.62
8-11 พ.ย.62
15-18 พ.ย.62
22-25 พ.ย.62
29 พ.ย.-2ธ.ค.62
6-9 ธ.ค.62
13-16 ธ.ค.62
20-23 ธ.ค.62

7,888
12,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888
9,888

12,888
15,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

วันแรก:

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตียน

05.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน3 ประตู 3
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนาขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ )
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับ ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน
08.05/09.15 น. บินลัดฟ้าสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD582
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
กรุ๊ปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.
ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย. ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค. ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 25-31 ต.ค.
ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.
ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
**กรณีออกตัว๋ บินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
11.25/12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

เที่ยง

มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูง
เหนือระดับน้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่
เย็น สบายตลอดทั้ งปี ไม่ ร้อ นหรือ หนาวจนเกิ น ไปแล้ ว สิ่ งที่ มี เสน่ ห์ ดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วก็ คื อ ธรรมชาติ ที่
สวยงาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งตงชวน หรือ ที่ เรีย กว่า หงถู่ ตี แปลว่า แผ่ นดิ นสี แ ดง เป็ น อ าเภอที่ อ ยู่ ในเขต
ปกครองของเมื องคุน หมิ ง อยู่ ทางทิ ศ ตะวั นออกเฉีย งเหนื อของมณฑลยู นนาน มี ภูมิ ป ระเทศเป็น ทิ วเขา
สลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสาปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ทาให้เกิด
สีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทาให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นาท่านชม แผ่นดินสี
แดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทา
ให้ พื้น ที่บริเวณนี้เป็นทั ศนียภาพที่ สวยงาม สีสัน สดใส พื ชผักที่ ปลูก ในบริเวณพื้ นที่ นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง
ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้ นที่แตกต่างกันไป ก็ทาให้เกิดภาพที่
สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไป
อีกแบบ ตงชวนยังเป็น ดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จัก กันดีในนักถ่ายรูป ชาวจีน และได้ รับยกย่อ งให้เป้นจุด ที่มีภู มิ
ทั ศ น์ ส วยงามที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของจี น เป็ น อ าเภอที่ อ ยู่ ในเขตปกครองของจั ง หวั ด คุ น หมิ ง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของม ณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี ช่วงมี.ค. จะปลูกผัก
ทาให้เห็น สีเขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง ,ช่วงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว ทาให้เห็นทุ่งสีขาวอัน
กว้างใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินสีแดง สีส้ม ตัดกับสีอื่นๆบ้าง ทาให้เกิดภาพที่
สวยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศเอื้ออานวย* (**ช่วงหน้าหนาว จะปกคลุมด้วยหิมะ **) เดินทางสู่
เมืองถานเตียน (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4ชม.)

ค่้า

บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
: เข้าสู่ที่พก
ั เมืองถานเตียน WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่สอง:

ถานเตียน-คุนหมิง- ถ้าไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ถนนคนเดิน
OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า



บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยง

ค่้า

เดิ นทางกลับสู่ คุ นหมิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาท่ านชม ถ้ าไซอิ๋ว ถ้านี้ ใน
สมัยอดีตราชวงศ์หมิง ได้ รับการขนานนามว่า เป็นถ้าที่แปลกประหลาดอันดับ 1 ภายในถ้ามีคาสต์หินปูน
งอกโดยธรรมชาติ แบ่งออกเป็นหลายห้องโถง เช้น ถ้าไซอิ๋ว ถ้ากวนอิม ฯลฯ ท้าความเสียวกับสะพาน
แก้ว สูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้าทะเล สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา ใช้เวลาเพียง
1 -2 น า ที เพื่ อ ล งสู่ ด้ า น ล่ าง *
ห ม า ย เห ตุ : ห า ก ท่ า น ไ ห น ไ ม่
สะดวกลงสไลเดอร์สามารถเดินลง
ได้ ต ามปกติ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็น
ราคารวมค่าบัตรเข้าถ้าแล้ว*
 บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ
ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้านบัวหิมะ และศูนย์
นวดแพทย์แผนโบราณจี นนวดฝ่ า
เท้ า เพื่ อ สุ ข ภาพผ่ อ นคลายความ
เมื่ อยล้า กับ ยานวดขนาดพิเศษสูต รเดีย วไม่ ซ้ าใครพร้อ มชมครีม เป่ าซู่ ถั งหรื อที่ รู้จัก กัน ดี ในชื่ อ “ครีม บั ว
หิ ม ะ” สรรพคุ ณ เป็ น เลิ ศ ในด้ า นรั ก ษาแผลไ ฟไหม้ ผุ พ องและแมลงกั ด ต่ อ ยเป็ น ยาสามั ญ ประจ าบ้ า น
จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อ เสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กาไรหยก แหวน
หยก หรือผี เซี ยะสั ตว์ มงคลที่ มี ชื่อ เสีย ง จากนั้น ให้ ท่าน อิ สระช้ อปปิ้ งที่ ถนนที่ เก่ าแก่ที่ สุด ของเมื อ ง
คุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มา
ของชื่อถนนแห่ งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่าน
การค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม
ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
อีกมากมาย
OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)
การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มน้อย
ยูนนานตั้งแต่อดีต ,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกากับโดยนักเต้นชื่อดังหยางลี่ผิง (Yang Liping) หนึ่งในนัก
เต้ นที่ มี ชื่อเสี ยงที่ สุดของจี น ให้ ท่านได้ ชมอลั งการโชว์ ตื่น ตาตื่ นใจไปกั บท่ วงท่า ลีล าของนัก แสดงและ
เสียงดนตรีประกอบสไตล์ยูนนาน
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
: เข้าสู่ที่พก
ั เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่สาม:

สวนน้าตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้- OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง
สนามบินคุนหมิง
 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า



เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นชม สวนน้ า ตกคุ น หมิ ง (Kunming Water fall Park) หรื อ (Niulan River Waterfall
Park) แลนด์มาร์ค ใหม่ของคุนหมิ ง ถื อเป็ นน้าตกฝีมือ มนุ ษย์ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย มีความสู งกว่า 12.5
เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ ผันน้ากว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุต
จากแม่น้า Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยัง
ช่วยป้องกันน้าท่วมและทาหน้าที่เป็นที่เก็บน้ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สาคัญโครงการยังได้ก่อสร้าง
เป็นลักษณะน้าตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คน
มาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้
เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท ฯลฯ และนาท่านไปชมเลือก
ผ้าไหมจีน อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง การค้ า แหล่ ง
ซ้ อ ป ปิ้ ง เ สื้ อ ผ้ า อ า ห า ร พื้ น เมื อ ง ข น ม แ ล ะ ล า น
เอนกประสงค์ ที่ ช าวจี น ในคุ ณ หมิ ง ทุ ก เพศทุ ก วั ย จะมา
เดิ น เล่ น พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ในบรรยากาศแบบเมื อ ง
โบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่ อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ของร้านค้าร้านขายแบบจีน ใน สมัยก่ อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และ
ด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
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OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)
เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อ
กันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะ
หายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า
วัดหยวนทง วัดที่ ใหญ่ และเก่าแก่อายุ กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้าขนาด
ใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป
พระพุทธชินราช(จาลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้

บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

ค่้า

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

วันที่สี่:

คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

02.00/02.55 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD585
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

กรุ๊ปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.
ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย. ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค. ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 25-31 ต.ค.
ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.
ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
**กรณีออกตัว๋ บินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บินคอนเฟิร์มกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**
03.15/04.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
************************
สิ่งที่ลูกค้าจ้าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง
กาหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก,
ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว ซึ่งจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่ านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้ อหรือไม่ซื้ อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อ ใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้
ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่น
จะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
- ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทาง
มาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท้าการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน
(ความล่ า ช้ าของเที่ ยวบิ น การยกเลิ ก เที่ ย วบิ น มี ก ารยุ บ เที่ ย วบิ น รวมกั น ตารางการการเดิ น ทางมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากสายการบิ นพิ จ ารณาสถานการณ์ แ ล้ วว่ า อยู่ นอกเหนื อ ความควบคุ ม หรือ เหตุ ผ ลเชิ ง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับเดินทาง
เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีท้าวีซ่าแบบกรุ๊ป)
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1. ส้าเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้า
ว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า-ออก มิฉะนัน
้ บริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ สแกนสีหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้า
รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ด้า ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ส่งมาทาง E-mail เมื่อ
ท่านตกลงทาการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่เสือสีขาว พืนหลังสีขาวเท่านัน *สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือถ่ายได้เลย ไม่ต้องถ่ายรูปจากที่ร้านเนื่องจากรูปที่ถ่ายจากร้านและอัดมาเป็นกระดาษไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่า
ด่านนี้ได้*
3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปที่
สนามบินเอง ณ วันเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราท้าวีซ่าเท่านัน!!

สาคัญมาก: กรุณานาหนังสือเดินทาง(PASSPORT) มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืม
หรือ นาหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทาง (กรณีท้าวีซ่าแบบเดี่ยวช้าระเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน)
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
่
า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4.สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง
หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทาการ
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ลูกค้าต้องท้าการยื่นวีซ่าเองเท่านัน
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
**ออกเดินทางขันต่้า 15 ท่าน หากเดินทางต่้ากว่าก้าหนด มีความจ้าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึนของภาษีน้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคูแ
่ ละเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่าตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททา
ไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบ
ั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี
ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปส้าหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ช้าระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท)
*ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน*
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทาหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
6.ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนาหนั
้
กกระเป๋าเกินท่านต้องชาระค่า
น้าหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
(7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
8. ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน /ท่าน จากราคาทัวร์
เงื่อนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก การจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อ ขาด ต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ ว
เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืน เงินได้

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่ อ การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ฯ
5. รายการท่ องเที่ ยวสามารถสลับปรับเปลี่ย นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคั ญ
6. บริษั ทฯ จะไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ทั้ ง สิ้น หากเกิด สิ่ งของสูญ หาย อั น เนื่อ งเกิ ดจากความประมาทของท่ าน, เกิด จากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจั ดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่ เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
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9. กรณี ผู้ เดิ น ทางต้ อ งการความช่ วยเหลื อ เป็ น พิ เ ศษ อาทิ เช่ น ใช้ วิ ว แชร์ กรุณ าแจ้ ง บริ ษั ทฯ อย่ า งน้ อ ย 7 วั น ก่ อ นการ
เดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จด
ั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี เอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จด
ั กากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทาไว้สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่าน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด
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