วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
03.00 น.
05.55 น.

เช้า

เที่ยง

คา่
พักที่

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 3 เค้าเตอร์ G สายการบิน
SHANDONG AIRLINE (8C) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับ
บัตรที่นัง่ บนเครื่องบิน
คุนหมิง – เมืองผานโจว - หมู่บา้ นโถว่เล่อ - เมืองกวนหลิง
เหิรฟ้ าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ 8C886
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั ่วโมง 30 นาที)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็ว
กว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ
กระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร์ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดย
เฉลี่ยประมาณ 20 องศา เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้านการท่องเที่ยว และคมนาคม (ใช้เวลา
เดินทาง 4 ช.ม. โดยประมาณ) นาท่านสู่ หมู่บา้ นโถ่วเล่อ (หมู่บา้ นแปะก๊วยพันปี ) ที่นี่มีตน้
แปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปี ขึ้ นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ
1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้วา่ "คุณทวด" เนื่ องจากเป็ นราชาแห่งต้น
แปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บา้ นโถ่วเล่อแห่งนี้ อยูก่ บั ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความผูกพัน หมู่บา้ น
โถ่วเล่อได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น หมู่บา้ นที่มีระบบนิ เวศที่ดีระดับชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้
บนต้นจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองทองงดงามตระการตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกวนหลิง ที่ต้งั อยูภ่ าคกลางในมณฑลกุย้ โจว โดยเมืองนี้ จะมีชนกลุ่มน้อย
เผ่าแม้วเป็ นส่วนใหญ่ อิสระให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพตลอดสองข้างทาง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

อุทยานน้ าตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้ามังกร (รวมรถแบตเตอรี)่
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ อุทยานน้ าตกหวงกว่อซู่ ตั้งอยูใ่ นเขตของ
เมืองกุย้ โจวและเป็ นน้ าตกแห่งเดียวที่มีถ้า อยูด่ า้ นหลัง
เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสสัมผัสกับน้ าตก น้ าตก
หวงกัว่ สู ้ มีน้ าตก ต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทั้งหมด 18 แห่งตั้งกระจัดกระจายอยู่ ในบริเวณนี้ แต่
ถือว่าน้ าตกหวงกัว่ สูม้ ีขนาดใหญ่ที่สุด ระดับน้ าของ
น้ าตกหวงกัว่ สูม้ ีความแตกต่างกันมีความสูงถึง 74 เมตร ถ้าเทียบกับตึกก็จะมีความสูงประมาณ
20 ชั้น น้ าไหลเชี่ยวกรากลงสู่สระน้ าซีหนิ วที่ อยูใ่ ต้หน้าผา เหมือนกับพลิกควา่ แม่น้ าและทะเล
เสียงน้ ากระทบกับก้อนหินดังกึกก้อง บริเวณรอบข้างน้ าตกมี เมฆหมอกที่มีแสงสีเรืองรองลอยอยู่
ทั้งปี นักท่องเที่ยวยืนอยูใ่ นบริเวณที่หา่ งไกลน้ าตกประมาณ 5-60 เมตรก็จะมีความรูส้ ึกเปี ยก
ได้ น้ าตกหวงกัว่ สูจ้ ะมีปริมาณน้ าและขนาดน้อยกว่าหรือเล็กกว่า น้ าตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง
ของโลกก็ตามแต่น้ าตกหวงกัว่ สูม้ ีเอกลักษณ์อย่างหนึ่ งคือ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในถ้า เพื่อ
ชมน้ าตกจากด้านหลังได้ ถ้าที่อยูด่ า้ นหลังของน้ าตกนี้ จะอยูร่ ะดับกลางๆ ของน้ าตก และมีความ
ยาวกว่า100 เมตร มีลกั ษณะคู่ขนานไปกับน้ าตก ภายในถ้ามี ช่องหน้าต่างประมาณ 6 ช่องไม่
เพียงแต่มองเห็นน้ าตกที่ไหลเชี่ยวลงสู่พนข้
ื้ างล่างเท่านั้น แต่ยงั สามารถเอามือไปจับน้ าตกอีก
ด้วย นอกจากนี้ น้ าตกแห่งนี้ ยังเป็ นที่ถ่ายทา ภาพยนต์สุดฮิต ที่ชื่อเรื่องว่า "ไซอิ๋ว" ซึ่งเป็ น
ภาพยนต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
จากนั้นนาท่านสู่ หรือสะพานข้ามดวงดาว เดินสะพานข้ามดาว ชม สวนป่ าหิน ธรรมชาติขนาด
เล็กที่ต้งั อยูบ่ นแม่น้ าใต้ดิน หินก้อนที่นามาเรียงเป็ นสะพานจะระบุวนั เดือนปี ค้นหาก้อนหินที่
ตรงกับวันเดือนปี เกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นาท่านชมถ้าเทียนชิง และ
สะพานฟ้ า จากนั้นชม น้ าตกป่ าหินน้ า ให้ท่านชมป่ าหินที่ต้งั อยูใ่ นน้ า ในสมัยหลายร้อยปี ก่อนป่ า
หินยังคงจมอยูใ่ ต้น้ ามาเป็ นเวลากว่าพันปี และเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวดันให้ป่าหินผุดขึ้ นมาจาก
ใต้น้ า ท่านจะได้ชมป่ าหินที่มีเอกลักษณ์ของกุย้ โจว จนได้รบั ขนามนามว่า “ถ้าจะดูความยิง่ ใหญ่
อลังการของป่ าหินต้องไปยูนนาน แต่ถา้ จะดูความงดงามของป่ าหินต้องมาดูที่กุย้ โจว”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่
พักที่

น้ าท่านเดินทางสู่ ถ้ามังกร (รวมรถแบตเตอรี่) เป็ นถ้าที่คน้ พบสมัยทศวรรษที่ 80 เนื่ องในเวลา
สร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กของท้องถิ่น และได้เปิ ดเป็ นอุทยานแห่งชาติของเมืองอานสุน้ แบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่วนคือ มังกรรับแขก จิตรกรรมและประติมากรรมผนัง 5 พญามังกรเฝ้ าถ้า วัง
บาดาล-ภูเขาแหละเหวลึก ในถ้าได้รบั การยืนยันจากการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญนักรังสีวิทยา
ว่า สมรรถนะรังสีตา่ กว่าถ้าอื่นๆ 1/30 และสามารถรักษาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้ดีมาก
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
WANG LV CHENG BO LAN TING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
สวนหิน - หมู่บา้ นเผ่าอี้ - เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ ยผานเจียง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์สวนหินซิงเหว่ยพิพิธภัณฑ์สวนหิน ขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลคุนหมิง
ตั้งอยู่ที่ เมื อ งซิ งเหวย โดยพิ พิ ธ ภัณ ฑ์จ ะจัด รวบรวมและจัดแสดงงานแกะสลัก หิ น ชิ้ นเอกของ
ประเทศจีน และยังจัดแสดงงานแกะสลักจากรากไม้โบราณและหินแร่่ต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองโบราณเผ่าอี๋ ที่มีความงดงามและมีรปู แบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใคร ให้
ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เมือง
ซวนเวย ระหว่างทางท่านจะได้นัง่ รถข้าม สะพานที่สูง
ที่สุดในโลก (สะพานเป่ ยผานเจียง) เป็ นสะพานขึงข้าม
ระหว่างช่องเขา ข้ามแม่น้ าหนี่ จู หรือแม่น้ าเป่ ยผาน ได้
ชื่อว่าเป็ นสะพานขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง
565 เมตร ยาว 1.328 กิโลเมตร ตัวสะพานมีสาย
เคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทาหน้าที่พยุงสะพาน โดย
มีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง
ในมณฑลกุย้ โจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการย่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4
ชัว่ โมง
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
MEIHUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หา้

คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณ ฑ์ยางพารา – อิสระช้อปปิ้ งประตูมา้
ทองไก่หยก - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมี
สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูรอ้ นไม่รอ้ นมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15
-18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้เลือกซื้ อครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อ “บัว
หิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันตามอัธยาศัย จากนัน่ นาท่านสู่ ร้านหยก หยกเป็ นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง
และได้รบั ความนิ ยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็ นเครื่องประดับนาโชค ผูใ้ ดที่
ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างน่ าอัศจรรย์ ให้ท่านได้เลือก
ซื้ อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั้นนาท่านสู ้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้
เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิ ดต่างๆ จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้ ง ประตูมา้
ทองไก่หยก ซึ่งเป็ นประตูศกั ดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอด
ประตูแห่งนี้ แล้วจะทาให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้ นทวีคณ
ู
คา่
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
01.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั ่วโมง 30 นาที)
02.05 (+1) เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
คณะยืนยันการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
10 – 15 สิงหาคม 2561
16 – 21 สิงหาคม 2561
24 – 29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561
06 – 11 กันยายน 2561
13 – 18 กันยายน 2561
11 – 16 ตุลาคม 2561
18 – 23 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
19,999
19,999

เด็กอายุต ่ากว่า18ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

19,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
19,999
19,999

3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
3,500

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน**

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา,
หยก, บัวหิ มะ, ผลิตภัณ ฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุ ก , ร้านปี่ เซี ยะ ซึ่ งจาเป็ นต้องระบุ ไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300หยวน/ท่าน/ร้าน
 ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมี ช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท
(สาหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุป๊ )
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องชาระเงินค่าบริการเต็มจานวน ภายใน 3 วันหลังจากทาการยืนยันการจอง
2.นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูก ปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3.การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
4.คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทา
เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
**เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิ นต้องเดินทางตามวันที่ ที่ ระบุ บนหน้าตัว๋ เท่านั้ น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กบั ท่านทุกกรณี**

3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra

Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงิน มัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่า งน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่
มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิน ตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิ ลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีด พก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุ ณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงอาจไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรีส่ ารองขึ้ นไปบนเครือ่ งบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุ ไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

