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• ภูเขาหิมะมังกรหยก และสวนธารนํ้าแข็ง Glacier Park
• เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้

• ชมการแสดง Impression Lijiang หรือ Lijiang Lishui Jinsha

• ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า หมู่บ้านซีโจว
• คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
กําหนดการเดิ นทาง
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
23.50 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว G เคาน์เตอร์
SHANDONG AIRLINES (SC) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
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เอกสารการเดินทางแก่ท่าน** SHANDONG AIRLINES เป็ นสายการบินในเครือ AIR CHINA , AIR
CRAFT BOING 737 **
วันที่สอง
03.05 น
05.55 น.

เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

คุนหมิ ง – เจดียส์ ามองค์ – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้ าหลี่ – หมูบ้านซีโจว
ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ SC 8886
เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุย่ (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลา
ท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นําท่านไปยัง
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) นําท่านเดินทางไปยังเมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยูใ่ นมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซาน เป็ นเมืองที่
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 20 เชือ้ ชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรือ ทีค่ นไทยเรารูจ้ กั ในนาม อาณาจักรน่ าน
เจ้า (ค.ศ.738-903) จากนัน้ ชนชาติไป๋ เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็ นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937)
และในภายหลังได้ถูกกองทัพของ กุบไลข่าน ทําลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่รอ่ งรอยของอารยธรรม
เก่าแก่ของต้าหลีย่ งั คงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้......นํ าท่านผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ สัญลักษณ์ของ
เมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริมทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบด้วยเจดียส์ ขี าวสวยงาม 3 องค์ซง่ึ มีอายุกว่า
1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ถงั ทําให้มลี กั ษณะเดียวกับเจดีย์
ทีเ่ มืองซีอาน ส่วนอีกสององค์เล็กสร้างขึน้ ภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน เป็ นช่วงทีพ่ ุทธศาสนา ได้รบั
ความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978 ได้บรู ณะเจดียแ์ ละมีการค้นพบโบราณวัตถุสมัย ค.ศ.ที่
7 -10 กว่า 600 ชิน้ .......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านชม ต้ าหลี่ก่เู ฉิ ง หรือเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบของเมือง ไท่เหอ เมือง
หลวงของอาณาจักรโบราณน่ านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกําแพงเมืองโบราณ และหลักศิลาหนันเจ้า สูง
3 เมตร สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.766 ซึง่ บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐไว้ .....จากนัน้ นํ าท่าน
ชมหมูบ่ า้ นชาวพืน้ เมืองซีโจวที่ หมู่บ้านซีโจว ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบําพืน้ เมือง
ชาวไป๋ ชมวิธกี ารชงนํ้าชา 3 ถ้วย 3 รส ทีม่ รี สชาติแปลกและแตกต่างกันไป จากนัน้ นําท่านชมการ
แสดงพืน้ เมือง ประเพณี การชงชาสามแก้ว ทีแ่ สดงถึงชีวติ ของคนเรา ด้วยการลิม้ ลองชิม “ ชา 3 รอบ ”
ซึง่ เป็ นชาพืน้ เมืองของชาวไป๋ ทีด่ ่มื รอบแรกจะมี “ รสขม ” รอบสองจะมี “ รสหวาน ” และรอบทีส่ ามจะ
มี “ รสขมๆหวานๆ ” พร้อมชมการแสดงต่างๆ
นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั GREEN EAST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
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ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิ ม – ลี่เจียง – สระมังกรดํา – เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4) นําท่านไปยัง วัดเจ้าแม่กวนอิ มแห่งเมืองต้าหลี่ หรืออีกชื่อที่
เรียกว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลง ตํานานของวัดแห่งนี้มมี าตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ถงั เล่าว่ากันว่า ในสมัย
ราชวงศ์ถงั นัน้ เจ้าแม่วนอิมได้แปลงกายเป็ นหญิงชราอายุประมาณ
80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ขา้ งหลังขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถ
เข้ามาตีเมืองต้าหลีไ่ ด้ ซึง่ เมือ่ เหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชรา
ภายในเมืองนี้ยงั แข่งแรงมากขนาดนี้ คนวัยหนุ่ มสาวจะต้องมีกําลัง
ในการต่อสูม้ หาศาลอย่างแน่ นอน จึงทําการยกทัพกลับไป และ
ชาวเมืองต้าหลีจ่ งึ ร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขน้ึ มาในครัง้ นัน้ เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์ ของเมือง .....นํ าท่านเดินทางสู่ลี่เจียง ตามเส้นทางเดิม ลี่เจียง ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาที่
ทัศนียภาพอันงดงาม เป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชนเผ่าหน่ าซี ซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อยทีม่ ขี นบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมน่ าสนใจ คือ มีลกั ษณะทางสังคมแบบสตรีเป็ นใหญ่ และมีภาษาสัญลักษณ์ หรือ อักษรภาพ
เป็ นของตัวเองซึง่ เป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเผ่าหน่ าซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านสู่ สระมังกรดํา หรือ “เฮยหลงถัน” เพื่อชมความงดงามของ
อุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงียบสงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใส
สะอาดทีส่ ะท้อนภาพของทิวทัศน์ภเู ขาหิมะให้เห็นอย่างชัดเจน และ
เป็ นจุดทีท่ ่านสามารถชมยอดเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างงดงาม
จากนัน้ นําชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบ
โบราณทีย่ งั คงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชนเผ่าหน่ าซี มี
ประวัตยิ อ้ นหลังไปถึงราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การ
ยูเนสโก้ ได้ประกาศรับรองให้เมืองเก่าลีเ่ จียงเป็ น“เมืองมรดกโลก”
ท่านจะได้ชม สถาปั ตยกรรม,บ้านเรือน, ร้านค้า ,ชุมชน ซึง่ สร้างอยู่
ริมลําธาร นํ้าในลําธารเกิดจากการละลายของหิมะและไหลลงมา
จากเทือกเขา ใสสะอาดทําให้มปี ลาจํานวนมากอาศัยอยู่ได้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JI XIANG YUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ภูเขาหิ มะมังกรหยก – ธารนํ้าแข็ง (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG
อุทยานนํ้าหยก – ฉู่ฉง
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นําท่านไปยัง ภูเขาหิ มะ
มังกรหยก ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิมะมังกรหยก
ภูเขาศักดิ ์สิทธิ ์ของชนเผ่าในลีเ่ จียง ซึง่ ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดของ
เทือกเขานี้สงู จากระดับนํ้าทะเลถึง 5,596 เมตร และมีหมิ ะปกคลุม
เกือบตลอดทัง้ ปี นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าใหญ่ขน้ึ สู่ จุดชมวิว
สูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกทีเ่ รียกว่า สวนธารนํ้าแข็ง (Glacier
Park) ซึง่ สูงจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิว
ทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ บนเขาหิมะมังกรหยก อิสระกับการเก็บภาพ
ความประทับใจ .....ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากยอดเขา
หมายเหตุ : กรณีทม่ี กี ารประกาศปิ ดให้บริการกระเช้าไฟฟ้ า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ
ไม่เอือ้ อํานวย, การปิ ดซ่อมบํารุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม .....บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
รายการท่องเทีย่ วอื่นทดแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านชมการแสดงสี เสียง อันยิง่ ใหญ่ตระการตา IMPRESSION
LIJIANG ของผูก้ ํากับชื่อดังของโลก จาง อวี้ โหมว โดยใช้ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติเป็ นเวทีกลางแจ้ง มีภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง
เพื่อให้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ นําเสนอและบอกเล่าเรือ่ งราวชีวติ
ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลีเ่ จียง.....จากนัน้
นําท่านชม อุทยานนํ้าหยก สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุดของลี่
เจียง และเป็ นทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่ าซี ภายในอุทยาน
ประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรปู ปั น้ ซึง่ แกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และ
นํ้าตกมังกร ซึง่ ไหล่ลงมาลดหลันกั
่ นเป็ น 3 ชัน้ ชัน้ แรก ชื่อ มังกรออกถํ้า, ชัน้ สอง ชื่อ มังกรเล่นนํ้า
และชัน้ สามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยงั มีตน้ ไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพสักการะของ
คนในท้องถิน่ ด้วย ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองฉู่ฉง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัวโมง)
่
สําหรับคณะเดิ นทาง ตัง้ แต่วนั ที่ 20-31 ธ.ค. การแสดง IMPRESSION LIJIANG ปิ ดทําการปรับปรุง
จึงเปลีย่ นเป็ นชมการแสดง LIJIANG LISHUI JINSHA ศิลปะและการแสดงถ่ายทอดเรือ่ งราว ความ
เป็ นอยู่ วัฒนธรรม ชนเผ่าต่างๆ ของเมืองลีเ่ จียง ผ่านผูแ้ สดงนับร้อยชีวติ ดนตรีพน้ื เมืองและสมัยใหม่
เครือ่ งแต่งกาย และฉากการแสดงทีส่ วยงาม ประกอบเทคนิคแสง สี เสียงชัน้ สูง ทําให้ผชู้ มเพลิดเพลิน
ตลอดการแสดง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านเข้าทีพ่ กั YUNHUA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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ฉู่ฉง – คุนหมิง –เมืองโบราณกวนตู้ – วัดหยวนทง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10) นําท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง ผ่านชมวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทางและบ้านเรือนของชาวเผ่าหยีและไป๋ ชนเผ่าประจําเมืองฉู่ฉงและเมืองต้าหลี่ ..... นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การฟื้ นฟูให้เป็ นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ ง
เสือ้ ผ้า อาหารพืน้ เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ทช่ี าวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น
พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์สถาปั ตยกรรมของ
ร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิเบต และ
ด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นทีต่ งั ้ ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวติ
ความเป็ นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงทีม่ หี ลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ว่ มกันได้อย่างกลมกลืนนํ าท่านแวะ
ร้านจําหน่ ายยาสมุนไพรจีน ซึง่ บํารุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อน
คลายความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์จนี เรื่องยาสมุนไพร สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจาก
ยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา นําท่านนมัสการสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ณ
วัดหยวนทง ไหว้รปู เจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ และพระพุทธชินราชจําลองทีอ่ ดีตนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ เกรียงศักดิ ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรีพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน
วัดหยวนทงแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ประจําเมืองคุนหมิง เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
และมีประวัตยิ าวนานกว่า 1,200 ปี จากนัน้ นํ าทุกท่านเยีย่ มชมและเลือกซือ้ ผ้าไหมจีน ซึง่ นิยมนํามา
ผลิตเป็ นอุปกรณ์เครือ่ งนอน อาทิเช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
นําท่านแวะ ร้านหยก ชมหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกชัน้ ดีของประเทศจีน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12)
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
คุนหมิง – สุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมโิ ดยเทีย่ วบินที่ SC885
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
************************************************

U

รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพืน้ เมืองต่างๆ 2 ร้านคือ ร้านนวดฝ่ าเท้า และร้านผ้าไหม ซึ่งระบุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์
ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้
เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) ตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม
6-11, 12-17, 20 – 25 มีนาคม

16,999
16,999
16,999

16,999
16,999
16,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 พัก
ปี พักกับผูใ้ หญ่
เดี่ยว
2 ท่าน
เพิ่ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม
16,999
2,500
16,999
2,500
16,999
2,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน
3.
ค่าอาหาร 12 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนํ าเทีย่ 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.
ค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ *** กรณี ต้องการยื่นเดี่ยวรายบุคคลเก็บเพิ่ มคนละ 1,500 บาท ***
***กรณี ที่เคยเดิ นทางไปใน 22 ประเทศนี้ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุป๊ ของประเทศจีนได้*** อิสราเอล,
อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน, ทาจิกสิ ขาน, เติรก์ เมนิสถาน, อิหร่าน, อิรกั , ตุรกี, อียปิ ต์
ซาอุดอิ าระเบีย, ซีเรีย, เลบานอน, จอร์แดน, อินเดีย, ศรีลงั กา, ลิเบีย, ซูดาน, แอลจีเรีย, ไนจีเรี, คาซัคสถาน
และ รัฐปาเลสไตน์***
6.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวน้ าทัวร์ เก็บจากลูกค้า 1,000 บาทต่อคน (ตลอดทริ ป)
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เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่าง
น้อย 2 หน้าเต็ม
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
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 ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ใน ต่างประเทศจึงจะสามารถ
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คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุ หรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
รายการทัวร์น้ีไม่เหมาะสําหรับท่านทีเ่ ป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในทีส่ งู และโรคประจําตัวอื่นๆ
เนื่องจากเป็ นเส้นทางท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทต่ี งั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู จากระดับนํ้ าทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึง่ อาจ
มีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านก่อนการทําการจอง
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิน
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 งพักแบบห้องเดี่ยว (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
• 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

