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 หลัวผิง ชมท้องทุ่งดอกคาโนล่า หรือ โหย่ วไช่ฮัว เหลืองอร่ามละลานตา
 ป่าภูเขาหมื่นยอดว่านฟงหลิง - น้าตกเก้ามังกร
 คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
กาหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ)
23.50 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์ SHANDONG
AIRLINES (SC) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
แก่ท่าน** SHANDONG AIRLINES เป็ นสายการบินในเครือ AIR CHINA , AIR CRAFT BOING 737
**
วันที่สอง
คุนหมิ ง – หลัวผิง – ทุ่งดอกคาโนล่า – จุดชมวิ วเทือกเขาไก่ทอง – น้าตกเก้ามังกร – ซิ งยี่
03.05 น.
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ SC 8886
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เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลา
ท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว ..... นาท่านไปยัง
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) นําท่านออกเดินทางไปยัง หลัวผิง (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง)
่
หลัวผิงเป็ นเมืองที่มชี ายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุย้ โจว เป็ นถิ่นฐานดัง้ เดิมของ
ชนเผ่าอี๋ , ม้ง, หุย และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอนั สวยงามระหว่างเส้นทาง หลัวผิงเป็ นแหล่งปลูกพืช
นํ้ามันโหยวไช่ฮวา มากทีส่ ุดของจีน มีพน้ื ที่ปลูกประมาณ 8 หมืน่ ไร่ ซึง่ นําไปสกัดเป็ นนํ้ามันเพื่อใช้ใน
การบริโภค หรือทําอาหาร ..... ในเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม ไร่นาหลัวผิงจะปกคลุมด้วยสี
เหลืองทองของทุ่งดอกนํ้ามันโหยวไช่ หรือดอกคาโนล่าสีเหลืองทอง ที่ พร้อมใจกันเบ่งบานไปทัวทุ
่ ก
แห่งหนจะเปรียบประดุจพรมสีเหลืองทองปูลาดไปทัง้ หุบ เปรียบเสมือนอุทยานดอกไม้ขนาดใหญ่ของ
ประเทศจีน .....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
อิสระชมธรรมชาติและถ่ายภาพธรรมชาติอนั สวยงามของทุ่งดอกไม้สเี หลืองทองกว้างไกลสุดสายตา ณ
จุดชมวิวเทือกเขาไก่ทอง

.....นําท่านเดินทางไปยัง ซิ งยี่ เป็ นเมืองอยูใ่ นแนวพรมแดนระหว่างมณฑลยูนนานและมณฑลกุย้ โจว
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าทีพ่ กั JINZHOU CUIHU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
อุทยานป่ าเขาหมื่นยอด (รวมรถราง) – หลัวผิง – น้าตกเก้ามังกร (รวมกระเช้าขาขึ้น) – ลู่เหลียง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านเทีย่ วชม อุทยานป่ าเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน )
ภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิง่ ใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิ รามิดทีป่ รากฏเป็ นภูเขา
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หินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมืน่ ยอด ท่ามกลางไร่
น่า แม่น้ํา และหมูบ่ า้ นผสมผสานกัน ภูมปิ ระเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก .....

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลัวผิง
รับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นํ าท่านเดินทางไปยัง น้ าตกเก้ ามังกร ห่างจากเมือ งหลัว ผิง
ประมาณ 20 ก.ม. นํ าท่านขึน้ กระเช้าไปชมทัศนียภาพมุมสูง
และความงดงามของนํ้ าตก เป็ นนํ้ าตกที่แบ่งเป็ นชัน้ ๆ กว่า 10
ชัน้ และชัน้ ที่ใหญ่ท่สี ุดสูงประมาณ 56 เมตร กว้างประมาณ
110 เมตร ความยาวทัง้ หมดของนํ้ าตกประมาณ 2 กิโลเมตร
สายนํ้าจากแม่น้ําเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาทีส่ ูงชัน
กระเต็น ขึ้น มาสะท้อ นกับ แสงอาทิต ย์เ กิด สายรุ้ง รอบนํ้ า ตก
สวยงามตระการตา จัดเป็ นนํ้ าตกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ของ
ประเทศจีน.....นําท่านเดินทางสู่ล่เู หลียง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้าทีพ่ กั HONG YUE HU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ลู่เหลียง – คุนหมิ ง – เมืองโบราณกวนตู้ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นาท่านออกเดินทางกลับสู่คุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 2
ชัวโมง)
่
...นําทุกท่านเยีย่ มชมและเลือกซือ้ ผ้าไหมจีน ซึง่ นิยมนํามาผลิตเป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน อาทิ
เช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่ง
ซ้อปปิ้ ง เสือ้ ผ้า อาหารพืน้ เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ทช่ี าวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดิน
เล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์สถาปั ตยกรรม
ของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิเบต และ
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ด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นทีต่ งั ้ ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวติ
ความเป็ นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงทีม่ หี ลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ว่ มกันได้อย่างกลมกลืน จากนัน้ แวะ
ชม ร้านหยก ทีม่ คี ุณภาพและมีช่อื เสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซือ้ กาไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตว์มงคลทีม่ ชี ่อื เสียง.....จากนัน้ นําท่านแวะ ร้านจาหน่ ายยาสมุนไพรจีน ซึง่ บํารุงและรักษา
อาการของโรคต่างๆ ให้ทา่ นได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์
จีน เรือ่ งยาสมุนไพร สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
คุนหมิ ง – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับโดยเทีย่ วบินที่ SC 8885
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************

U

รายการทัวร์น้ีมกี ารเข้าชมร้านสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ 2 ร้านคือ ร้านยาจีนและผ้าไหม ซึง่ ระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ
ทัง้ สิน้
U

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562
1-5, 6-10, 13-17 มีนาคม

15,999
15,999

15,999
15,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11
ปี พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
15,999
15,999

+++ราคาไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ 1,500 บาท และค่าทิ ป 1,000 บาท+++

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม
2,000
2,000
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อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรม 2 คืน
3.
ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
7.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทาการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
6.
ค่าทิ ปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่ น และหัวหน้ าทัวร์ 1,000 บาท (เก็บจากลูกค้าต่อคนตลอดทริ ป)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่านัน้ ,หน้า
ตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครือ่ งประดับ, ไม่สวม
แว่นตาดํา และไม่สวมเสือ้ สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า*** ห้ามใช้
คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทําให้รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิเสธ
ไม่รบั ยืน่ วีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้า
วีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอ
สําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
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สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรด
รับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
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 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่ า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติคเกอร์หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
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ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่ าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
รายการทัวร์น้ไี ม่เหมาะสาหรับท่านทีเ่ ป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในทีส่ งู และโรคประจาตัวอื่นๆ
เนื่องจากเป็ นเส้นทางท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทต่ี งั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู จากระดับน้ าทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึง่ อาจ
มีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทาการจอ
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
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 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

