รหัสทัวร ZET2000514
ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ [เลทสโก กุหลาบพันป]
4 วัน 3 คืน (8L)
สวนนํ้าตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง ภูเขาหิมะเจียว
จื่อ – ประตูมาทองไกหยก – ชอปปง ﻥถนนหนานผิงเจีย – เมืองโบราณกวนตู – เขาซีซาน

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน)

18.00

พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 เคานเตอร Q
สายการบินลัคกี้แอร ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของ
กระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

20.55

นําทานเดินทางสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L802
* ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สายการบินไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบน
เครื่อง *

23.50

เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับ
กระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่ไดรับการขนา
นามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” ดวยที่วา มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ ป

พักที่

HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สอง สวนนํ้าตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม) – เมืองตงชวน –
แผนดินสีทอง
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึ่งถือไดวาเปน
สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ และกําลังเปนที่นิยมในหมูน
 ักทองเที่ยวหรือ
แมกระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแหงนี้ประกอบไปดวยนํ้าตกขนาดใหญ

มีความกวาง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือไดวาเปนผลงาน
ความงามที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น โดยใชระยะเวลาในการสรางกวา 3 ป กับ
งบประมาณ 600 ลานบาท จึงทําใหสวนสาธารณะแหงนี้จึงดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางๆ
มากมายนิยมมาเยี่ยมชม

นําทานเขาชม วัดหยวนทง (Yuantong Temple) ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของ
มณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดใน
คุนหมิงอายุ เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาด
ใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว

นําทานเยี่ยมชม ไรสตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ใหทุกทานไดลองชิมสตรอเบอรี่
สดๆจากทางไร อีกทั้งทุกทานยังไดชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่กอใหเกิดผลสต
รอเบอรี่ขนาดใหญ หวานหอมชวนนารับประทาน จนเปนที่ชื่นชอบของชาวจีนและ
ชาวตางชาติ รวมถึงยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย นําทุกทานเลือกเก็บ สต
รอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร หรือทุกทานสามารถเลือกซื้อกลับ
เปนของฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 40 หยวน **(ชวงเวลาทีผ
่ ลสตอเบอรี่จะ
สามารถเก็บได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละฤดูกาล ในกรณีที่ผลสตอเบอรี่ไม
สามารถเก็บได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการเปลี่ยนแปลงรายการแทนรายการ
ดังกลาว และไมคืนเงินเนื่องจากไรสตอเบอรี่แหงนีไ้ มมีคาเขา)**

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูขนมจีนขามสะพาน
ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนขามสะพานยูนนานจะเปน
อาหารที่ชาวยูนนานนิยมที่สุด ชาวยูนนานรับประทาน
ขนมจีนดวยหลายวิธี ซึง่ รวมทั้งการลวก ผัด ตม และยํา
ดวย แตขนมจีนขามสะพานจะเปนที่นิยมที่สุดและมี
ชื่อเสียงมากที่สุด สิ่งสําคัญของขนมจีนขามสะพานก็คือ
นํ้าซุป ซึ่งตุน
 จากซี่โครงหมู ไกและแฮมเปนเวลานาน สวนเสนขนมจีนนั้นทํามาจากขาว
วิธีการรับประทานเริม
่ จากเทนํ้าแกงใสชามขนมจีนที่ลวกเสนไวแลว หลังจากนั้นเติม
เนื้อสัตวตางๆ ไขนกกระทาเขาไป ใสขิง ตนหอมและผักชี จะไดขนมจีนขามสะพานที่
แสนอรอย
นําทุกทานเดินทางสู เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รูจักกันในชื่อ หงถูตี้ ซึ่งแปลวา
แผนดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิ
ประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาวพื้นเมืองสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวสาลี มัน
สําปะหลัง ผักตางๆและดอกไมนานาพันธุ และตงชวน ยังถือวาเปนจุดทองเที่ยวไฮไลทอีก
หนึ่งแหงของคุนหมิง เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นํา
ทานชมวิวทิวทัศนของ

ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน ทางตอน
เหนือของคุนหมิง พื้นแผนดินที่เปนเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และ
แรธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใสนาสนใจ
เนินเขาสีแดงเขม ตัดสลับกับดอกไมหลากสีสันในทองทุงไรนาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกใน
บริเวณพื้นที่นี้ ไดแก พวกมันฝรั่ง ขาวโอต ขาวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้ง
ขนาดของตนที่แตกตางกันไป ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ เปนจุดชมวิวที่นัก
ถายภาพและนักทองเที่ยวตองมาเยือน
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สาม ภูเขาหิมะเจียวจือ
่ (รวมคารถแบตเตอรี่+กระเชาแลว) – ประตูมา ทองไกหยก – ช
อปปﻥงถนนหนานผิงเจีย – รานบัวหิมะ
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู อําเภอลูชวน ซึ่งอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เปนที่ตั้งของ ภูเขา
หิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแหงเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแหงใหม
ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสรางกระเชาขึน
้ บนยอดเขาในป 2555

พิเศษ!! นําทานขึน
้ รถแบตเตอรีข
่ องทางอุทยาน (ใชระยะเวลาโดยประมาณ 20
นาที) จากนั้นนําทุกทานนั่งกระเชาชมวิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังดานบน
หลังจากนั้นเดินทางตอดวยทางเทาที่ถูกจัดวางไวอยางดี ไปสูจุดที่เดนที่สุดในการชมวิว
ทิวทัศนของภูเขาหิมะเจียวจื่อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,223
เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่นิยมเนื่องจากสามารถมาเยี่ยมชมไดเกือบทั้ง
ป เนื่องจากในแตละฤดูก็ใหทานสัมผัสความงามที่แตกตางอาทิเชน ในชวงฤดูใบไมผลิ
และฤดูรอนนั้นทุกทานจะไดสัมผัสกับความสวยงาม ความสดชื่น ความสดใส ของ
ดอกไมนานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพื้นที่กวา 32 ชนิด หรือแมกระทั่งในฤดูหนาวทุกทาน
ก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกตาง อาทิเชน สนตูเจียน สนอาซาเรีย นํ้าตกและลํา
ธารที่จับตัวกันเปนนํ้าแข็งเปนรูปทรงตางๆ และที่ถือวาเปนไฮไลทของที่นี้คือ ในชวง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม เปนชวงเวลาทีห
่ ิมะเริ่มละลาย และดอกกุหลาบพันป (ดอกอา
ซาเลีย) เขาสูชวงผลิดอกเบงบาน สีขาวนวลอมชมพูออนๆไปทั่วภูเขาแหงนี้ **(ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ)**
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร
จากนั้นนําทานเดินทางสู ประตูมาทอง และประตูไกหยก (Kunming Golden
Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเปนประตูศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของอาณาจักร
ยูนนานโบราณเชื่อวาใครไดลอดประตูแหงนี้ แลวจะทําใหศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ

นําทุกทานเพลิดเพลิน ชอปปﻥงหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่
รูจักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปﻥลู (Jin Bi Square)’ ถือวาเปนถนนที่เกาแก
ที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปﻥลู ตัง้ อยูใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษของสถานที่แหงนี้คือ
ตอนกลางของถนนมีซม
ุ ประตูมาทองและซุมประตูไกมรกตซึ่งภาษาจีนเรียกวาจินหมา
และปﻥจีจึงเอาคํายอ “จินป” ﻥมาขนานนามถนนวาจินปﻥลูซึ่งก็คือ“ถนน(มา)ทอง(ไก)มรกต”
ซุมจินหมาและซุมปﻥจีเริม
่ สรางขึ้นในรัชศกซวเตอราชวงศหมิง ถึงปจจุบันนี้มป
ี ระวัติรว ม
400 ป เลากันวาสิ่งทีน
่ าอัศจรรยคือ ทุก 60 ป ในยามเย็น ตะวันยอแสงยามสายัณห
ทางตะวันตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทรทอแสงที่เพิ่งโผลขึ้นทางตะวันออกของ
คุนหมิง ตรงซุมมาทองและซุมไกมรกตพอดี ทําใหเกิดทัศนียภาพอัศจรรยลักษณะ “รัศมี
บรรจบ ณ มาทองไกมรกต” นําทุกทานอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินชอปปﻥงสินคา
มากมายตลอดถนนแหงนี้ หรือจะสามารถเดินเลนชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมือง
คุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนทองถิ่นในยานนี้
นําทานแวะชอปปﻥง รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจก
ั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ”
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองโบราณกวนตู – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ –
กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟﻥนฟูใหเปน
แหลงการคา แหลงซอปปﻥงเสื้อผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงคที่ชาวจีนใน
คุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ
ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน สมัยกอน
สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และดานหลังของเมืองโบราณ

เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยู
ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน

ซึ่งทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีน
ในสมัยกอน นําทุกทานอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปﻥงมากมาย อาทิเชน
อาหารพื้นเมือง ขนม หรือสินคาอื่นๆอีกมากมาย
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) นําทานเดินทางสู เขาซีซาน ตั้งหางจากตัว
เมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เปนสวนหนึ่งของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.17181843 บางชวงของเสนทางตองผานอุโมงคหน
ิ ที่สกัดไวตามไหลเขา พรอมชมศาลเจา
และวัดจีนลัทธิเตา ซึ่งสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเปนมา
ยาวนานนับ 1,000 ป

นําทานเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวาเปน
ประตูแหงความสิรม
ิ งคล ซึ่งถาผูใดไดเดินลอดผานประตูแหงนี้ จะประสบแตความสําเร็จ
โชคดี ตอนลอดประตูมงั กรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย กอนที่เราจะเดินผานประตูมังกรนี้
ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด เดินผานเขาไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแหงนี้ตั้งเดนเปน
สงาอยูริมหนาผา
และการมาเที่ยวชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ
ทะเลสาบเตียนฉือ เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเล 1,886.5 เมตร แตกอนทะเลสาบแหงนี้กวางขวางถึงหารอยลี้ แตตอนนี้
เหลือกวางแคประมาณสามรอยกวาตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ไดชื่อวาเปน
ทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" ดวยความงดงามทํา
ใหทะเลสาบแหงนี้มีชื่อเสียงโดงดังจนไปเขาหูพระนางซูสีไทเฮา แหงราชวงศชิง พระนาง
ก็อยากมาดูทะเลสาบแหงนี้มาก แตไมสามารถมาถึงได เนื่องจากพระองคทรงเปนแมนจู
กลัววาหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุมนอยทําราย จึงไดสราง ทะเลสาปคุนห
มิงขึ้นที่ นครหลวงปกกิง่ ขึ้นแทน (ราคาทัวรนี้ไมรวมคากระเชาขึน
้ เขา 800 บาท/
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะทานที่สนใจเทานัน
้ สามารถติดตอไดทไี่ กดทองถิ่นหรือ
หัวหนาทัวร)

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน สนามบินฉางซุย
18.30

บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลัคกี้แอร (8L) เที่ยวบินที่ 8L801

19.45

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีท
่ ุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ

อัตราคาบริการ
ราคาทัวร/ทาน

ราคาเด็กอายุ

ราคาพัก

ราคาไมรวม

หองละ 2-3 ทาน

ระหวาง 2-18 ป

เดี่ยวเพิ่ม

ตั๋วเครื่องบิน

11,999

14,999

2,500

7,999

12,999

15,999

2,500

8,999

13,999

16,999

2,500

9,999

11,999

14,999

2,500

7,999

16 – 19 เมษายน 2563

11,999

14,999

2,500

7,999

17 – 20 เมษายน 2563

9,999

12,999

2,500

6,999

18 – 21 เมษายน 2563

9,999

12,999

2,500

6,999

22 – 25 เมษายน 2563

9,999

12,999

2,500

6,999

23 – 26 เมษายน 2563

9,999

12,999

2,500

6,999

24 – 27 เมษายน 2563

9,999

12,999

2,500

6,999

25 – 28 เมษายน 2563

9,999

12,999

2,500

6,999

11,999

14,999

2,500

7,999

11,999

14,999

2,500

7,999

10,999

13,999

2,500

6,999

กําหนดการเดินทาง
09 – 12 เมษายน 2563
10 – 13 เมษายน 2563
(สงกรานต)
11 – 14 เมษายน 2563
(สงกรานต)
15 – 18 เมษายน 2563
(สงกรานต)

29 เม.ย. – 02 พ.ค.
2563
(วันแรงงาน)
30 เม.ย. – 03 พ.ค.
2563
(วันแรงงาน)
01 – 04 พฤษภาคม
2563
(วันแรงงาน/วันฉัตรฯ)

02 – 05 พฤษภาคม
2563

10,999

13,999

2,500

6,999

8,999

11,999

2,500

6,999

9,999

12,999

2,500

6,999

9,999

12,999

2,500

6,999

9,999

12,999

2,500

6,999

(วันฉัตรฯ)
06 – 09 พฤษภาคม
2563
(วันวิสาขบูชา)
07 – 10 พฤษภาคม
2563
08 – 11 พฤษภาคม
2563
09 – 12 พฤษภาคม
2563

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท ไมรวมคาวีซา
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป
อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทาํ การจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน
แกตัวทานเอง
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก รีด มินบ
ิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน
่ วีซากรุป
 ทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย
ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทานั้น)
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน
่ วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป)
 คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1.

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม
ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ

ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณี
ที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทาง
บริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
2.

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมต
ั ิวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัท
ไมไดรบ
ั เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที

3.

การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รฐั บาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง
การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล
หรือ เดินทางมาที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรบ
ั มอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํ ระแลวทั้งหมด
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน
**
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ
่ งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**
ั จําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
3. การเดินทางที่ตองการันตีมด
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนทีก
่ ําหนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษท
ั จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
นี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทรี่ ัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีทท
ี่ านไมสามารถยื่นวีซา
พรอมคณะได จะตองยืน
่ กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ )
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ
2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเทีย
่ วประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่ถือ
หนังสือเดินทางไทย
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรป
ู ) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล
PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
3.

สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษท
ั ฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดล
ุ ยพินิจของประเทศปลายทาง
เปนผูดําเนินการ
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน
**
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทา นควรทราบ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู)
เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว

โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝﻤงประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรว มเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม
3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทีว่ ีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีทม
ี่ ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ทีท
่ ําใหตนทุนสูงขึ้น
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผา น เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทานั้น
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับ
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม
**********************************************************

