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DE687 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (8L)
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง

18.00 น.

นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

20.55

บินลัดฟ้าสู่ ประเทศจีน เมืองคุนหมิงโดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L802 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที)

23.50

เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
เมืองคุนหมิง เมืองที่ได้รับการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

ที่พัก

Hang Li Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2

เมืองตงชวน - แผ่นดินสีทอง - ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan)หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่าแผ่นดินสีแดง
เมืองตงชวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน
ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสำปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน
ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land)
ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวนทางตอนเหนือของคุนหมิงพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธ
าตุอื่นๆในเนื้อดินพื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามสีสันสดใสน่าสนใจเนินเขาสีแดงเข้มตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสั
นในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกรพืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ได้แก่มันฝรั่งข้าวโอ๊ตข้าวโพดและอื่นๆสีสันของพืชผักพวกนี้อีกทั้งขน
าดของต้นที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดภาพที่สวยงามแปลกตาและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพื้นดินสีแดงฉานก็เผยโฉมออกมาให้เห็นเป็น
ความสวยงามไปอีกแบบเป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ขนมจีนข้ามสะพาน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall
Park)ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่และกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวเมืองคุ
นหมิงภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไปด้วยน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5
เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี
กับงบประมาณ 600 ล้านบาทจึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายนิยมมาเยี่ยมชม

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

ที่พัก

Wang Tong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เช้า

สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden - ตำหนักทองจินเตี้ยน - เมืองโบราณกวนตู้ - หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน ร้านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่หยก - ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ World horti Expo Garden
ถือว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองคุนหมิงตั้งอยู่ในชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิงสวนแห่งนี้ถูกแบ่งอ
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อกเป็นห้องโถงนิทรรศการขนาดใหญ่ห้าแห่งสวนพิเศษเจ็ดแห่งและโชว์รูมกลางแจ้งสามแห่ง ห้องโถงนิทรรศการห้าแห่ง ได้แก่
ห้องโถงจีนห้องโถงระหว่างประเทศห้องโถงมนุษย์และธรรมชาติห้องโถงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเรือนกระจก สวนเจ็ดธีม
ได้แก่
สวนผักและผลไม้สวนไผ่สวนบอนไซพืชสวนชาสวนสมุนไพรสวนต้นไม้และสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงและหินแปลกๆนอกจากนี้ยัง
มีกาจัดแสดงสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศอีกด้วย
นำทุกท่าน นั่งรถแบตเตอร์รี่ เพื่อเยี่ยมชมไปยังจุดต่างๆ อาทิเช่น จุดชมสวนดอกไม้ต่างๆ นานาชนิด จุดชมสวนขนาดย่อม
จุดชมนิทรรศการปติมากรรมของแต่ละประเทศในบางประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ไทย อินเดีย ธิเบต พม่า เกาหลี เป็นต้น
จากนั้นนำทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ และเยี่ยมชมความงามของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ทาง World Horti Expo
Garden ได้ทำการจัดแสดงให้ได้ชม
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple หรือ Jin Dian) ตำหนักแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน
ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาตำหนักแห่งนี้ได้รับการบูรณะโดย อ๋อง หวูชันกุ้ยสาเหตุที่ทำให้ตำหนักแห่งนี้ถูกเรียกว่า
‘ตำหนักทอง’ เนื่องจากถูกสร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง มีน้ำหนักกว่า 380 ตัน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดองจีนที่สำคัญยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนทั้งอดีตและในปัจจุบัน
ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้ขอพรในด้านสุขภาพ และการเงิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (Guandu Ancient Town)เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุราวๆหลายร้อยปี
ที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมัยก่อน
ซึ่งทุกท่านสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ
ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อนนำทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งมากมาย อาทิเช่น อาหารพื้นเมือง
ขนม หรือสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน (Yunnan cultural village)หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองคุนหมิง ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย
ภายในหมู่บ้านมีการจำลองบ้านของชนกลุ่มน้อยทั้ง 26 ชนกลุ่มของมณฑลยูนนานทุกท่านสามารถสัมผัสขนบธรรมเนียม
และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยทั้ง 26 ชนกลุ่มเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีการแสดงเต้นรำ ร้องเพลง
และการละเล่นของชนกลุ่มน้อยที่หาดูได้ยาก
รวมทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวไทลื้อซึ่งเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยของของมณฑลยูนนานอีกด้วย
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ
“บัวหิมะ”สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates)
ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้
แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ
นำทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปี้ลู่
(Jin Bi Square)’ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิงถนนจินปี้ลู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง
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ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือ
ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ
“จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต”ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิ
งถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปีเล่ากันว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือทุก 60 ปี
จะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิง
มาบรรจบกับพระจันทร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง
ตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดีทำให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ“รัศมีบรรจบณม้าทองไก่มรกต”
นำทุกท่าน อิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมายตลอดถนนแห่งนี้
หรือจะสามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนท้องถิ่นในย่านนี้
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

ที่พัก

Longway Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ภูเขาซีซาน - วัดหยวนทง - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่าน เก็บภาพความประทับใจภูเขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า
สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า
ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี
อีกทั้งยีงมี ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล
ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย
ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง
ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา
และการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ
เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,886.5 เมตร
แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร
ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า
"ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง"ด้วยความงดงามทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง
พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู
กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทำร้าย จึงได้สร้าง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน
** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าเข้า ค่ากระเช้า และรถแบตเตอรี่ ภูเขาซีซาน 800 บาท/ท่านหากท่านใดสนใจขึ้นไปยังภูเขาซีซาน
สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์
หรือสำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เพิ่มสามารถอิสระช้อปปิ้งรอคณะได้ที่“ถนนคนเดินฉาหม่าฮั่วเจียลู่”ทุกท่านสามารถเลือกซื้ออา
หาร ขนม หรือสินค้าต่างๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับถนนคนเดินแบบท้องถิ่น **
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple)ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200
ปีวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังนำท่านเดินเยี่ยมชมภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปด้วยสระน้ำขนาดใหญ่สีมรกต
ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี่ยมพร้อมกับสะพานเชื่อมซึ่งท่านสามารถเดินข้ามไปเยี่ยมชมได้อีกด้วย
และวัดแห่งนี้ทางด้านหลังของวัดจะเป็นอาคารสร้างใหม่
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ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชแบบจำลองซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ดสมุนไพร (8)
เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทำให้เมนูเห็ดกลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขั้นตอนต่าง อาทิเช่น
การเลือกผักและเลือกเครื่องเคียงอื่นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจำส่วนตัวคอยบริการตลอด
เพื่อให้ได้คุณภาพของรสชาติความอร่อย การรับประทานได้อย่างถูกวิธี
ท่านใดที่ชอบหรือไม่ชอบรับประทานเห็ดหากได้มีโอกาสมารับประทานรับรองได้ว่าจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว
เพราะรับรองได้ว่าอร่อยมิรู้ลืมแน่นอน

18.30 น.

บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L801 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 15 นาที)

19.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

18 - 21 กันยายน 2562
20 - 23 กันยายน 2562
22 - 25 กันยายน 2562
23 - 26 กันยายน 2562
25 - 28 กันยายน 2562
26 - 29 กันยายน 2562
27 - 30 กันยายน 2562
28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2562
29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2562
30 กันยายน - 03 ตุลาคม 2562

9,999
9,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
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เด็กอายุ 3 - 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) ท่านละ
12,999
12,999
11,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999
2,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
• ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก รีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
• ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ
เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ
• นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน
หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ
เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
• กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ
ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง
กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ
ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท
การยกเลิกการเดินทาง
• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์
(ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง
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เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• **เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**
• การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21
วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้ค
ณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป
• ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ
และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว)
จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
• การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป)
ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ
• ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์
เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย
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หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้าออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
• อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
• นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย
ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท
หรือจะต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับเดินทาง
กรุ๊ปนี้เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า)
• การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย
1.สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้)
มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
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2.รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
• 2.1.กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ
ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา
หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา
หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
• 3. สำเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ **
** เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้กำหนด
จึงอาจทำให้มีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน **
** สำหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าแบบกลุ่มได้
ซึ่งได้แก่
1. อิสราเอล
2. อัฟกานิสถาน
3. ปากีสถาน
4. อุซเบกิสถาน
5. ทาจิกิสขาน
6.
เติร์กเมนิสถาน
7. อิหร่าน
8. อิรัก
9. ตุรกี
10. อียิปต์
11. ซาอุดิอาระเบีย
12. ซีเรีย
13. เลบานอน
14. จอร์แดน
15. อินเดีย
16. ศรีลังกา
17. ลิเบีย
18.
ซูดาน
19. แอลจีเรีย
20. ไนจีเรีย
21. คาซัคสถาน
22. รัฐปาเลสไตน์
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

www.doubleenjoy.com

ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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