ใบอนุญาตเลขที่ 11/07676

กาหนดเดินทาง : 16-23 มีนาคม 2564
วันแรก
xx.xx
10.55น.
14.05น.
จากนัน้

เย็น

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

(-/-/D)

เวลานัดหมายแจ้งให้ทราบในใบเตรียมตัว (ส่งให้ก่อนวันเดินทางประมาณ 7 วัน)
เดินทางลัดฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
ถึงสนามบิน นครคุนหมิง
นาท่านเดินทางไปเที่ยวชม พร้อมอิสระเดินเล่นช็อปปิ ้ง เมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ซ็อปปิ ้ง เสือ้ ผ้า อาหารพืน้ เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยจะ
มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึน้ มาเพื่อเป็ น
การอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมของร้านค้าร้าน
ขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของ
ลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบ
ทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ตงั้ ของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็น
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยู่รว่ มกันได้อย่างสันติ
รับประทานอาหารเย็นเมนูพิเศษ “ขนมจีนข้ามสะพาน” ณ ภัตตาคาร
นาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พกั โรงแรม 4* พักผ่อนตามอัธยาศัย
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**วันพรุง่ นีต้ อ้ งนอนในโรงแรมเล็กๆริมแม่นา้ โรงแรมไม่มีลิฟท์ดงั นัน้ ท่านสามารถจัดกระเป๋ าเล็กๆในค่าคืนนี ้
วันที่สอง

คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-เมืองเก่าเจิน้ หยวน

(B/L/D)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ เดินทางไปยังสถานีรถไฟ
**หมายเหตุ : การขึ้น รถไฟความเร็ว สู งห้ ามมิ ให้ มี ข องมี ค มใส่ ในกระเป๋ าเดิ น ทาง-กระเป๋ าเป้ เด็ ด ขาด เช่ น
กรรไกรตัดเล็บ / ไม้แคะหู / กรรไกรตัดกระดาษ / ที่โกนหนวด / มีดพับ / เข็มกลัด
กรุณาอย่าพกติดไปกับทริปนี้ เนื่องจากต้องนากระเป๋าขึน้ ภายในรถไฟขณะเดินทาง เจ้าหน้าที่จะ
สแกนกระเป๋าเมื่อพบจะยืดไว้ทั้งหมด
09.25 น.
เดินทางไปยังเมืองกุย้ โจวโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน G2114 *ทานของว่างบนรถไฟ
13.00 น.
เดินทางถึงกุย้ โจว รถรับนาท่านรับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคาร
กุ้ยโจวเป็ นมณฑลหนึ่งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฟ่ านจูซานเจี่ยวหรือแม่นา้ จูเจียง สามารถผลิตยาสูบได้
มากเป็ นอันดับ 2 รองจากมณฑลยูนนานและยังมีชื่อเสียงในการผลิตเหล้า “เหมาไถ” ซึ่งมีชื่อทัง้ ในและ
ต่างประเทศ อีกทัง้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงคือนา้ ตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu) ซึ่งเป็ น
นา้ ตกที่ใหญ่ที่สดุ ในจีน นอกจากนีก้ ยุ้ โจวยังได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้าจากพลังงานนา้ ของประเทศ
เนื่องจากมีแม่นา้ อู่เจียงไหลผ่านทั่วทัง้ มณฑล ทัง้ ยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นทะเลถ่านหินทางตะวันตก
เฉียงใต้ของจีน เนื่องจากมีปริมาณถ่านหินมากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ มณฑลกุย้ โจวยังมีทรัพยากร
สินแร่มากกว่า 110 ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลูมิเนียม พลวงทองคา ถ่านหิน แมงกานีส และฟอสฟอรัส ทัง้
ยังเป็ นแหล่งผลิตออกไซด์ของโลหะที่หายาก คือ แกลเลียม และหินผลึกใส รวมทัง้ เป็ นแหล่งเหมืองทองอีก
ด้วย แม้วา่ สภาพภูมิประเทศของมณฑลกุย้ โจวจะไม่เอือ้ ต่อการทาการเกษตร แต่ภาคเกษตรกรรมของกุย้
โจวถือว่ามีศกั ยภาพมาก เนื่องจากมีการพัฒนาระบบชลประทานและการทาเกษตรกรรมแบบขัน้ บันไดมา
โดยตลอดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตใบยาสูบซึ่งสามารถผลิตได้มากเป็ นอันดับ 2 ของจีนรองจาก
มณฑลยูนนาน ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ธัญพืช เมล็ดพืชให้นา้ มัน ใบยาสูบ อ้อย ชา และ
ผลไม้ เป็ นต้น
จากนัน้
เดินทางไปยังเมืองโบราณเจิน้ หย่วน (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร)
บ่าย
เดินทางถึงเมืองเจิน้ หย่วน นาท่านเที่ยวชมวิวริมผั่งแม่น้าเมือง
เจิน้ หยวน อยู่ในอาเภอเหลยซาน เขตปกครองตนเองฯ เฉียนตง
หนาน ลักษณะคล้ายกับเมืองโบราณต้าหลี่ มณฑลยูนนาน โดยตัว
เมืองโบราณถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยประตูเมืองโบราณ ทัง้ 4 ด้าน
สะท้อนถึงความเจริญรุง่ เรืองในอดีตได้เป็ นอย่างดี สภาพบ้านเรือน
มีทงั้ ส่วนที่เป็ นของเดิมและส่วนที่สร้างขึน้ ใหม่แต่ยงั คงมีมนต์เสน่ห์
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเข้าพักที่โรงแรม 3* ในเมืองเก่าพักผ่อนตามอัธยาศัย
**ทีพ่ กั ไม่มีลิฟท์ หัวหน้าทัวร์และไกด์ทอ้ งถิ่นจะช่วยเหลือแบ่งเบาให้ท่านเป็ นอย่างดี

วันที่สาม
เช้า
เที่ยง

เมืองโบราณเจิน้ หย่วน- หมูบ่ ้านวัฒนธรรมชาวม้ง

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้ นาท่านขึน้ จุดชมวิวเพื่อ ชมวิวพาโนรามาของ
เมืองโบราณเจิน้ หย่วน และเดิมชมบ้านเก่าแก่ต่างๆ ตามซอกซอย พร้อมกับชิมอาหารพืน้ เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย
จากนัน้

เย็น

วันที่ส่ี
เช้า
11.00 น.

เที่ยง

บ่าย

เดินทางถึงหมู่บา้ นชาวม้ง เส้นทางเข้าถนนเล็กๆในหมู่บา้ น **ท่านต้องลากกระเป๋ าเองประมาณ 200-300
เมตร เพือ่ เช็คอินเข้าสู่ทพี่ กั (ไม่มีลิฟท์)
นาท่านเดินเล่นถ่ายรูปในหมูบา้ น ท่านจะได้ชมบรรยากาศของหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้งที่มีมาแต่โบราณ
หมู่บา้ นแห่งนีต้ งั้ อยู่ที่เมืองซีเจียง เขตปกครองตนเองของชาวม้งที่เขตเฉียนตงหนาน เป็ นหมู่บา้ นชาวม้งที่
ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีนโดยมีแม่นา้ ไป๋ สุ่ยไหลพาดผ่านจึงทาให้
หมู่บา้ นแห่งนีแ้ บ่งเป็ นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งจะเป็ นถนนคนเดิน ส่วนอีกฝั่ง
หนึ่งจะเป็ นที่อยู่ของชาวบ้านและหอชมวิว
ที่แห่งนีจ้ ดั ได้ว่าเป็ น
แหล่งข้อมูลชัน้ ดีในการค้นหาประวัติศาสตร์กว่าพันปี ของชาวม้ง
เพราะชาวม้งที่นี่มีการเก็บรักษาวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้เป็ นอย่างดี จาก
รุน่ สู่รุน่ ซึ่งชาวพืน้ เมืองอาศัยอยูบ่ ริเวณนีก้ นั มาอย่างยาวนานหลาย
ศตวรรษ หมู่บา้ นชาวม้งจะมีภเู ขาล้อมรอบทัง้ สี่ดา้ น บ้านเรือนตัง้
ลดหลั่นกันไปตามไหล่เขาตัวหมู่บา้ นอยู่ภายในแอ่งกระทะ
ประชากรชาวม้งอาศัยที่ว่างบริเวณเชิงเขาในการทาไร่ทานา
กระจายไปออกไป ซึ่งเราจะสามารถเห็นนาขัน้ บันไดของชาวบ้าน
เล็กบ้างใหญ่บา้ งระหว่างทาง หมู่บา้ นแห่งนีย้ งั ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ น
ที่มีนาขัน้ บันไดสวยที่สดุ ในประเทศจีนอีกแห่งหนึ่งด้วยเหมือนกัน สาหรับบ้านเรือนของชาวม้งแห่งนีก้ ็จะ
ปลูกสร้างกันเป็ นหลังเดี่ยวๆ ใช้ไม้เป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้างมีใต้ถนุ สูงยกด้วยเสาหลักสี่ดา้ น คล้ายๆกับ
บ้านในชนบทของเมืองไทย โดยชัน้ ล่างที่ติดกับผิวดินจะวางเครือ่ งมือทาการเกษตร ชัน้ สองก็จะแบ่งเป็ น
ห้องต่างๆ และที่พิเศษคือในแต่ละห้องจะต้องมีระเบียงยื่นออก เพื่อเป็ นที่พกั ผ่อน จิบชา ชมวิว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในหมู่บา้ น
จากนัน้ ชมวิวกลางคืนของหมู่บา้ น พักผ่อนตามอัธยาศัย 3* ซีเจียง

ชมวิวพระอาทิตย์ขนึ้ - โชว์ชาวม้ง-อุทยานซากุระผิงป้ า

(B/L/D)

นาท่านชมพระอาทิตย์ขนึ ้ จากนัน้ รับประทานอาหารเช้าแบบพืน้ เมืองในหมู่บา้ นม้ง และอิสระเดินเล่นใน
หมู่บา้ นชาวม้ง
ชมโชว์ของชาวม้งภายในหมู่บา้ นโบราณ การแสดงจะมีนกั แสดง
ท้องถิ่นใส่ชดุ ม้งประจาถิ่นเต็มยศสวยงามอลังการ การแสดงมีทงั้
การร้องเพลงและเต้นราเมื่อรวมเข้ากับชุดที่ประดับประดา(จัดเต็ม)
ให้เห็นถึงศิลปะท้องถิ่นแล้วทาให้รูส้ ึกตื่นตาน่าประทับใจยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ทอ้ งถิ่นที่ไม่เหมือนใคร มี
ประเพณีการต้อนรับของชาวม้ง มีการขับร้องเพลงพืน้ เมือง ให้ท่าน
ทดลองดื่มไวน์ทอ้ งถิ่น ( Home made) ที่มีวิธีการเสริฟที่ไม่ธรรมดา
เดินทางไปยังลานซากุระหมื่นไร่ผิงป้า อุทยานซากุระหมื่นไร่ ที่ตงั้
อยู่ริมทะลสาบหงเฟิ่ งบนเนินเขาสูงที่ปลูกซากุระกว้างใหญ่ไพศาล
มีถนนตัดผ่านใจกลางลานซากุระทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดิน
ทางเข้าชมได้อย่างสะดวกสบาย อีกทัง้ วิวริมสองข้างทางที่มีทงั้ ซากุระสีชมพูอ่อนและสีโทนขาว สามารถ
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เย็น
วันทีห่ ้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันทีห่ ก
เช้า

เที่ยง

หยุดถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้มากมาย ในช่วงที่ดอกซากุระผลิบานนีจ้ ะเป็ นช่วงที่อากาศเย็นสบายไม่รอ้ นและไม่
หนาวจนเกินไป อุทยานซากุระแห่งนีม้ ีความกว้างใหญ่ถึง 2.5
กิโลเมตร นอกจากซากุระแล้วยังมีการปลูกเมเปิ ล้ แดง, แมกโนเลีย
มีดอกเชอรี่กว้างใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร์ และมีดอกพีชมากกว่า
3,000 เอเคอร์ และดอกไม้พรรณอื่นๆ อีกมากมาย ให้อิสระท่าน
เที่ยวชมและถ่ายรูปอย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงแรม 3*
สวนซากุระช่วงเช้า-อุทยานน้าตกหวงกว่อซู่

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า นาท่านเข้าสู่ลานซากุระอีกครัง้ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเช้า แสงยามเช้าสาด
สะท้อนทะเลสาบหงเฟิ่ งทาให้ได้มมุ ถ่ายรูปที่มีแสงสวยงามแตกต่างกันออกไป ให้อิสระท่านถ่ายรูป ได้
เวลาสมควรนาท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปยังเขตอุทยานนา้ ตกหวงกว่อซู่ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ถึงหวงกว่อซู่แล้วเข้าสู่ที่พกั รับประทานอาหารค่า พักผ่อน 4*
น้าตกหวงกว่อซู-่ น้าตกร้อยสาย-เมืองซิงอี้

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ดา้ นในอุทยานชม น้าตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall) ตัง้ อยู่ในเมือง
กุย้ หยางมณฑลกุย้ โจว เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของจีน หวงกว่อซู่เป็ นนา้ ตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน
และใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ด้วยความสูง 77.8 เมตร กว้าง 101 เมตร และเป็ นนา้ ตกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
สายนา้ จากด้านบนของนา้ ตกจะไหลลงสู่สระซีหนิว (Xi Niu Tan) ด้านล่างกระจายเป็ นฟองใสตลอดทัง้ ปี
ด้านหลังม่านนา้ ตกเป็ นอุโมงค์มีความยาวประมาณ 134 เมตร
เรียกว่า “ชุยเหลียนตง” (Shuiliandong) แม้ว่านา้ ตกหวงกั่วซุ่จะมี
ปริมาณนา้ และขนาดน้อยกว่าหรือเล็กกว่า นา้ ตกขนาดใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงของโลกก็ตามแต่นา้ ตกหวงกั่วซู่มีเอกลักษณ์เด่นอย่างหนึ่ง
คือ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในถา้ เพื่อชมนา้ ตกจากด้านหลังได้
ถา้ ที่อยู่ดา้ นหลังของนา้ ตกนีจ้ ะอยู่ระดับกลางๆ ของนา้ ตก และมี
ความยาวกว่า100 เมตร มีลกั ษณะคู่ขนานไปกับนา้ ตก ไม่เพียงแต่มองเห็นนา้ ตกที่ไหลเชี่ยวลงสู่พนื ้ ข้างล่าง
เท่านัน้ แต่ยงั สามารถเอามือไปจับนา้ ตกอีกด้วย นอกจากนี ้ นา้ ตกแห่งนี ้ ยังเป็ นที่ถ่ายทา ภาพยนต์สุดฮิต ที่
ชื่อเรื่องว่า "ไซอิ๋ว" ซึ่งเป็ นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน
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บ่าย

เย็น
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เดินทางไปยังเมืองซิงอี ้ (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านเส้นทาง”นา้ ตกแม่นา้ ร้อยสาย”
เป็ นเส้นทางสุดคลาสสิคที่ท่านจะได้เห็นนา้ ตกไหลลงมาจากหน้าผา อยู่เป็ นระยะๆ เป็ นม่านนา้ ตกทีม่ ี
ระยะทางยาวไกลมาก ไม่แปลกใจเลยที่ได้สมญานามนีม้ า ช่างสวยงามน่าประทับใจจริงๆ
เมืองซิงอี้ ตัง้ อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกุย้ โจว ซึ่งทางที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ณ
บริเวณเชื่อมต่อของมณฑลกุย้ โจวเขตกวางสีและมณฑลยูนนาน นอกจากนัน้ แล้ว เมืองซิงอีย้ งั ถือว่าเป็ น
ศูนย์กลางการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีการคมนาคมที่สะดวกสบายมาก
พอสมควร เมืองซิงอีม้ ีภเู ขาที่ตงั้ ตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลายแห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวกว่า 40
แห่ง ล้วนมีทศั นียภาพทางธรรมชาติที่วิเศษตระการตา มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายที่รวมตัวอยู่ใน
บริเวณเดียวกัน อีกทัง้ ตัง้ อยู่ ณ จุดเชือ่ มต่อของเส้นทางการท่องเที่ยวที่สาคัญหลายสายของจีน
เดินทางถึงเมืองซิงอี ้ เข้าสู่ที่พกั รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน 5*
เมืองซิงอี-้ หมู่บ้านเสีย้ นาฮุย-อุทยานเขาหมื่นยอด-เมืองฉีจงิ้

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเสีย้ นาฮุย เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆใกล้กบั อุทยานเขาหมื่นยอด
หมู่บา้ นแห่งนีม้ ีบรรยากาศสบายๆ โดยมีภเู ขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เต็มตลอดพืน้ ที่ ในวันนีเ้ ราจะทา
กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิว ดื่มด่าบรรยากาศวิวเทพของหมู่บา้ นแห่งนี ้ นับเป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทาให้ทริปนี ้
เป็ นทริปที่สดุ เฟอร์เฟกต์ทาให้การท่องเที่ยวเป็ นวันพักผ่อนอย่าง
แท้จริง
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานเขาหมืน่ ยอด ชมวิวภูเขารูปปิ รามิด
อันยิ่งใหญ่ตระการตา เป็ นภาพพาโนรามาของภูเขาหินปูนรูปโดม รูป
กรวย รูปปิ รามิด ที่ปกลุมด้วยป่ าไม้อนั อุดมสมบูรณ์ แนวภูเขาหินปูนยาวเชื่อมต่อกันสลับซับซ้อนแน่นขนัด
ไปสุดสายตา มองเห็นยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอดท่ามกลางไร่นาแม่นา้ สลับกับหมู่บา้ นในที่ราบ

จากนัน้
เย็น

วันที่แปด
เช้า

ตีนเขา ภูมิประเทศสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก ดังคากล่าว
ของกวีจีนในสมัยราชวงศ์หมิงที่ว่า "ข้ายา่ ไปทั่วแผ่นดิน เห็นภูเขา
เลื่องชื่อมาทุกแห่ง แต่ที่นี่เป็ นหนึ่งเดียว ที่ขา้ เห็นป่ าแห่งยอดเขา"
เดินทางสู่เมืองฉีจงิ ้
รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พกั 5*

เมืองฉีจงิ้ -สนามบินคุนหมิง-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนัน้ เดินทางไปยังสนามบินคุณหมิง
**รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน**

(B/L/-)
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15.20
16.30

เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG613
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (บาท) กรุ๊ป 16 ท่านขึน้ ไป
พัก 2 ท่านต่อห้อง
กาหนดเดินทาง

16-23 มีนาคม 2564
-

-

48,500.-

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

5,000.-

อัตรานี้รวม
ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศและภาษี สนามบิน กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม (สองท่านต่อห้อง)
อาหารมือ้ หลักตลอดการเดินทางตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน 4 วันทาการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท และค่าประกันอุบตั ิเหตุในจีน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัท
ประกันชีวิต
นา้ ดืม่ ตลอดการเดินทาง 1 ขวด/ท่าน/วัน (ไม่รวมนา้ ดื่มในห้องพัก)
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทย
อัตรานี้ไม่รวม
ค่ากระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กก./ท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี ) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ จานวน 160 หยวน (ตลอดทริป)
ทิปหัวหน้าทัวร์ (ทั้งนี้จานวนขึน้ กับความพึงพอใจของท่าน)

การจองที่น่งั และการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวนเงิน 20,000.- บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด พร้อมกับแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ หรือส่งสาเนาพาสปอร์ตมาทางแฟ็ กซ์หรือ
อีเมล
*** ในกรณีที่ทา่ นโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็ นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร ***
การยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด **ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่ได้ชาระและเรียกคืนไม่ได้+ค่าตั๋วรถไฟที่ไม่สามารถคืนเงินได้
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร เดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่น่งั บนเครื่อง และโรง
แรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์
ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก ทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

