FD401ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน
Code: FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ทีเ่ มืองตงชวน
ชมความงาม ถ้ าไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร
ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นังสไลด์
่
เดอร์ลงจากเขา สวนน้ าตกคุนหมิง
แลนด์มาร์คแห่ งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้ งเมืองโบราณกวนตู ้
เมนู สุดพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุง้
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน
บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท

วันที่ รายละเอียดท่องเทีย่ ว
1

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ ยน

2

ถานเตี้ ยน-คุนหมิง- ถ้ าไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ถนนคนเดิน OPTION: โชว์
นกยูง Dynamic Yunnan

3

ถานเตี้ ยน-คุนหมิง- ถ้ าไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)-ถนนคนเดิน-OPTION:เขาซีซาน+ประตูมงั กร+
วัดหยวนทง

4

คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
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อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

29 Mar - 01 Apr 2019 8,888

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดีย่ ว

11,888

11,888

11,888

3,500

05 - 08 Apr 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

12 - 15 Apr 2019

14,888

17,888

17,888

17,888

3,500

26 - 29 Apr 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

03 - 06 May 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

10 - 13 May 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

17 - 20 May 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

24 - 27 May 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

31 May - 03 Jun 2019 9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

14 - 17 Jun 2019

7,888

10,888

10,888

10,888

3,500

28 Jun - 01 Jul 2019

8,888

11,888

11,888

11,888

3,500

26 - 29 Jul 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

09 - 12 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

06 - 09 Sep 2019

8,888

11,888

11,888

11,888

3,500

13 - 16 Sep 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

20 - 23 Sep 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

11 - 14 Oct 2019

12,888

15,888

15,888

15,888

3,500
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18 - 21 Oct 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

25 - 28 Oct 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

01 - 04 Nov 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

08 - 11 Nov 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

15 - 18 Nov 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

22 - 25 Nov 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

29 Nov - 02 Dec 2019 9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

06 - 09 Dec 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

13 - 16 Dec 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

20 - 23 Dec 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ ยน

05.00 น. พร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 3 เคา
เตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้ อมข้ อแนะนาขั้นตอนจาก
เจ้ าหน้ าที่) กระเป๋ าทุกใบจะต้ องฝากให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่สายการบินด้ วยตัวท่านเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
08.05น น. บินลัดฟ้ าสู่ คุนหมิง ประเทศจี น โดยสายการบิน Thai Air Asia เทีย่ วบินที่ FD582
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
กรุ๊ปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.
น.

ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15
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กรุ๊ปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.
03.15 น.

ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-

กรุ๊ปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.
03.15 น.

ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-

กรุ๊ปบินวันที่ 25-31 ต.ค.
04.15 น.

ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-

กรุ๊ปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.
04.15 น.

ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-

**กรณีออกตัว๋ บินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บนิ คอนเฟิ ร์มกับทางเจ้าหน้าทีอ่ ีก
ครั้ง**
11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ดุ ใน
มณฑลยูนนาน มีประชากร 33ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุ่มน้ อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถงึ
15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู เหนือระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ ชื่อว่า
เป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ เพราะมีภมู ิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไปแล้ ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติท่สี วยงาม หลังผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้ าเมือง
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สู่ เมืองตงชวน หรือทีเ่ รียกว่า หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็ นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครอง
ของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภมู ิประเทศเป็ นทิวเขา
สลับซับซ้ อน ชาวบ้ านประกอบอาชีพปลูกข้ าวสาลีมันสาปะหลัง พืชผัก และดอกไม้ นานาพันธุ์
ทาให้ เกิดสีสนั มากมายของดอกไม้ ตัดกับดินสีแดง ทาให้ ได้ รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ ดสี
นาท่านชม แผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็ นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก
และแร่ธาตุอนื่ ๆในเนื้อดิน จึงทาให้ พ้ ืนที่บริเวณนี้เป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสนั สดใส พืชผัก
ที่ปลูกในบริเวณพื้นที่น้ ี ได้ แก่ พวกมันฝรั่ง ข้ าวโอ๊ต ข้ าวโพด และอืน่ ๆ สีสนั ของพืชผักพวกนี้
อีกทั้งขนาดของต้ นที่แตกต่างกันไป ก็ทาให้ เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บ
เกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้ เห็น เป็ นความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเป็ น
ดินแดนบริสทุ ธิ์ท่รี ้ จู ักกันดีในนักถ่ายรูปชาวจีน และได้ รับยกย่องให้ เป้ นจุดที่มีภมู ิทศั น์สวยงาม
ที่สดุ แห่งหนึ่งของจีน เป็ นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี ช่วงมี.ค.
จะปลูกผัก ทาให้ เห็นสีเขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง,ช่วงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว
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คา่

ทาให้ เห็นทุ่งสีขาวอันกว้ างใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นดินสีแดง สีส้ม
ตัดกับสีอนื่ ๆบ้ าง ทาให้ เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศเอื้ออานวย* (**ช่วง
หน้ าหนาว จะปกคลุมด้ วยหิมะ**) เดินทางสู่ เมืองถานเตี้ ยน (ระยะทาง 195 กม. ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 4ชม.)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

เมืองถานเตี้ ยน WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2
เช้า

ถานเตี้ ยน-คุนหมิง- ถ้ าไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ถนนคนเดิน
OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทีย่ ง

เดินทางกลับสู่ คุนหมิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาท่านชม ถ้ า
ไซอิ๋ว ถา้ นี้ในสมัยอดีตราชวงศ์หมิง ได้ รับการขนานนามว่า เป็ นถา้ ที่แปลกประหลาดอันดับ 1
ภายในถา้ มีคาสต์หินปูน งอกโดยธรรมชาติ แบ่งออกเป็ นหลายห้ องโถง เช้ น ถา้ ไซอิว๋ ถา้
กวนอิม ฯลฯ ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตรจากระดับนา้ ทะเล สัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ นัง่ สไลด์เดอร์ลงจากเขา ใช้ เวลาเพียง 1-2 นาที เพื่อลงสู่ด้านล่าง *หมาย
เหตุ: หากท่านไหนไม่สะดวกลงสไลเดอร์สามารถเดินลงได้ ตามปกติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่าใช้ จ่าย เนื่องจากเป็ นราคารวมค่าบัตรเข้ าถา้ แล้ ว*
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้ ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซา้ ใครพร้ อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่ร้ จู ักกันดี
ในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไ ฟไหม้ ผุพองและแมลงกัดต่อย
เป็ นยาสามัญประจาบ้ าน จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นให้ ท่าน
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อิสระช้อปปิ้ งทีถ่ นนทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุม้ ประตูมา้ ทอง และ ซุม้ ประตู
ไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้ าทองและ
ไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้ าแห่งนี้ เป็ นแหล่ง
เสื้อผ้ าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีช้นั เยี่ยม ร้ าน
เครื่องดื่ม ร้ านอาหารพื้นเมือง และร้ านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีส่งิ อานวยความ
สะดวกอืน่ ๆ อีกมากมาย
OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ทหี่ วั หน้าทัวร์)
การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็ นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่า
กลุ่มน้ อยยูนนานตั้งแต่อดีต,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกากับโดยนักเต้ นชื่อดังหยางลี่ผงิ
(Yang Liping) หนึ่งในนักเต้ นที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของจีน ให้ ท่านได้ ชมอลังการโชว์ตื่นตาตื่นใจ
ไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล์ยูนนาน

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน
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วันที่ 3

ถานเตี้ ยน-คุนหมิง- ถ้ าไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)-ถนนคนเดิน-OPTION:เขาซีซาน+ประตู
มังกร+วัดหยวนทง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านชม สวนน้ าตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park)
แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็ นนา้ ตกฝี มือ มนุษย์ท่ีใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มี
ความกว้ าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้ างหลัก ๆ เพื่อเป็ นที่ผันนา้ กว่า 10 ล้ านลูกบาศก์ฟุตจาก
แม่นา้ Niulan ท้ องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วย
ป้ องกันนา้ ท่วมและทาหน้ าที่เป็ นที่เก็บนา้ ยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สาคัญโครงการยังได้ ก่อสร้ างเป็ น
ลักษณะนา้ ตกสาธารณะ สร้ างความบันเทิง ให้ ผู้คนมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้ เวลาสร้ าง 3 ปี และใช้
เงินไปเกือบ 600 ล้ านบาท
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านสู่ย่านการค้ าของ เมืองโบราณกวนตู ้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับการฟื้ นฟูให้ เป็ นแหล่งการค้ า
แหล่งซ้ อปปิ้ งเสื้อผ้ าอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค์ท่ชี าวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา เดิน
เล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้ างขึ้นมาเพื่อเป็ นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของ
ร้ านค้ าร้ านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้ างเป็ นเจดีย์แบบธิเบต และ
ด้ านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้งั ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้ อนให้ เห็นชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้ อย่างกลมกลืน
OPTION: เขาซีซาน+ประตูมงั กร+วัดหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ท่าน ติดต่อได้ทหี่ วั หน้าทัวร์)
เขาซีซาน เป็ นวัดในลัทธิเต๋า สร้ างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็ นมานับ 1,000 ปี คนจีน
เชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้ วจะต้ องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้ วสิ่งที่ ไม่ดีก ็
จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้ อยเท่าพันเท่า

คา่

วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่อายุกว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระนา้ ขนาดใหญ่
มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้ านหลังวัดเป็ นอาคารสร้ างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชินราช(จาลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้ อญ
ั เชิญไป
ประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์ www.taladtourmag.com

หน้ า 7 จาก 12

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ 4

คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

02.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ Thai Air Asia เทีย่ วบินที่ FD585
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
กรุ๊ปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.
น.

ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15

กรุ๊ปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย. ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.0003.15 น.
กรุ๊ปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.
03.15 น.

ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-

กรุ๊ปบินวันที่ 25-31 ต.ค.
04.15 น.

ไฟท์บินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-

กรุ๊ปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.
04.15 น.

ไฟท์บินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-

**กรณีออกตัว๋ บินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟท์บนิ คอนเฟิ ร์มกับทางเจ้าหน้าทีอ่ ีก
ครั้ง**
03.15น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ
สิง่ ทีล่ ูกค้าจาเป็ นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้ รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
เมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ จู ักในนามของร้ าน
รัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มุก, ผ้ าไหม, ผีชิว,ร้ านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ าน
จาเป็ นต้ องให้ ทุกท่านแวะเข้ าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้ าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้ าร้ านสินค้ าพื้นเมืองหรือร้ านของรัฐบาลร้ านใดๆก็
ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้ านละ 2,000 บาท ต่อ
ลูกค้ า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง ***
- ลูกค้ าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุก
บรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดินทางมาทีส่ นามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษทั ฯก่อนทาการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน มีการยุบเทีย่ วบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผูจ้ ัดจะ
ไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
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อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้ องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้ องเดียวกันจะเป็ นห้ องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้ า กลางวัน และเย็นหรือค่าตามที่ระบุไว้ ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททา
ไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าวีซ่าท่องเทีย่ วจีนแบบกรุป๊ สาหรับผูท้ ถี่ ือพาสปอร์ตไทย (ชาระเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,500 บาท)*ต้องเดินทางไปและ
กลับพร้อมคณะเท่านั้น*
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
3.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทาหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้ าว
6.ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนา้ หนักกระเป๋ าเกินท่านต้ องชาระค่านา้ หนัก
กระเป๋ ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
(7.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผูใ้ หญ่)
8. ชาวต่างชาติเก็บเพิม่ 300 หยวน/ท่าน จากราคาทัวร์

เงือ่ นไขในการจอง มัดจาท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
ล่วงหน้า (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่นตัว๋ เครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้ องเดินทางตามวันที่ท่รี ะบุบนหน้ าตัว๋
เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีท่ที ่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีทมี่ ีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็ นสาคัญ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พักใน ต่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบ บุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่เี ข้ าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กบั ความ พร้ อมให้ บริการของแต่ละ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง
และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่วงหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการนา้ ดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ล ะเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ ท้งั หมด
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

