ภูเขาหิมะเจียวจือ่ ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร
ผืนนาสีแดงตงชวน ดินแดนอันบริสทุ ธิ์เต็มไปด้วยภูมิทศั น์ท่ีหลากหลาย
วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุ ของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
กาหนดการเดินทาง 26-29 ม.ค., 1-4 ก.พ., 15-18 มี.ค. 61
วันแรก
23.55 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีส
เทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุกใบจะต้อง
ฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง
02.55 น.
06.40 น.

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจีย่ วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า)
เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า "นคร
แห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ นอันโด่งดัง หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารเช้ าแบบKFC นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจีย่ วจือ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านนัง่ รถของอุทยาน จากนั้นนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ ดา้ นบนของ ภูเขาหิมะ
เจี่ยวจื่อ ที่ ระดับความสู งกว่า 4,223 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล ภูเขาหิ มะเจี้ ยวจื่ อนับเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวแห่ งใหม่ของ
มณฑลยูนนาน ให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติ และความสวยงาม สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงจากเขา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั FENG YI HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เมืองตงชวน – แผ่ นดินสี แดง– คุนหมิง – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านชา – ช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืน
บริ การอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองตงชวน หรื อที่ เรี ยกว่า หงถู่ต้ ี แปลว่า
แผ่นดินสี แดง เป็ นอําเภอที่อยูใ่ นเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน มีภูมิ
ประเทศเป็ นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานพันธุ์บาน ทําให้เกิดสี สนั มากมายของดอกไม้ตดั กับดินสี แดง ทําให้ได้รับ
ขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นําท่านชม แผ่ นดินสี แดง ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนื อของคุนหมิง ในเขตพื้นที่

ชนบท ตงชวนพื้นแผ่นดินที่เป็ นเนื้ อดินสี แดงเกิดจากการออกซิ ไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ ธาตุอื่นๆในเนื้ อดิน จึงทําให้
พื้นที่บริ เวณนี้ เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงาม สี สันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริ เวณพื้นที่ น้ ี อาทิ ข้าวโอ๊ต พวกมันฝรั่ง และอื่นๆ
สี สันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทาํ ให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงให้ท่านได้ “ลองชิมชาที่มีชื่อเสี ยงต่ างๆ ที่ศูนย์ ชา” อาทิเช่น ชาอวู่หลง, ชาแดง, ชาผลไม้,
ชามะลิ, ชากุหลาบ นําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ งใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พกั LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่ า

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
18.20 น.
19.55 น.

คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ ร้ านหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหากใคร
มีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภนําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทง
ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่
บริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่ มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อเนิ นเขา มีการเล่าขานกันว่า
แต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มากขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึ งถูกสร้างเป็ น
วัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทําลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่ อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัด
หยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองที่ท่านนายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิ ญมาจาก
จังหวัดพิ ษณุ โลก เพื่ อเชื่ อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จี น นับเป็ นพระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ ถูกอัญเชิ ญมา
ประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง นําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีนพร้ อมนวดเท้ า
ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) สมควรแก่ เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
*** ออกเดินทางขั้นต่า 15 ท่ าน หากเดินทางต่ากว่ ากาหนด มีความจาเป็ นทีต่ ้ องเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ***
ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

26-29 ม.ค., 1-4 ก.พ., 15-18 มี.ค. 61

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มรี าคาเด็ก ***

11,999.-

11,999.-

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

3,900.-

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน ร้ านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้ าไหมหรือยางพารา-สาหร่ ายเกลียวทอง
เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทาการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชาระ
เงินเพิม่ 1,500 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นา้ หนักเกิน กรุ ณาชาระค่ าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ // วีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ ไทยตลอดการเดินทาง ท่ านละ 1,200 บาท
@ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์
เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่า นตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศและไม่ อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิ เศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติ ดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดิ นทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )

