ทัวร์จีน : รหัส Chi934

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

20.55 น.
00.30 น.

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง

( 6 วัน 5 คืน )

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – คุนหมิง
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตู 9 เคำน์ เตอร์ U สำยกำรบินไชน่ ำอีส
เทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุกใบจะต้อง
ฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
เดินทำงสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า "นคร
แห่ งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ นอันโด่งดัง หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ที่พกั HUISHANG HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
คุนหมิง – เมืองตงชวน – เก็บผลไม้ – แผ่ นดินสี แดง (ชมพระอำทิตย์ ตกดิน)
บริ กำรอำหำรเช้ ำที่ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองตงชวน หรื อที่ เรี ยกว่า หงถู่ต้ ี แปลว่า
แผ่นดินสี แดง เป็ นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน มีภูมิ
ประเทศเป็ นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานพันธุ์บาน ทาให้เกิดสี สนั มากมายของดอกไม้ตดั กับดินสี แดง ทาให้ได้รับ
ขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นาท่านแวะชม สวนผลไม้ ตำมฤดูกำล สดๆ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ ของชาวจีน ชม
วิธีการปลูก ให้ท่านอิสระเลือก และเลือกชิมได้สดๆจากไร่
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม แผ่นดิ นสี แดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนื อของ
คุนหมิง ในเขตพื้นที่ชนบท ตงชวนพื้นแผ่นดินที่เป็ นเนื้ อดินสี แดงเกิดจากการออกซิ ไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ ธาตุอื่นๆ

ในเนื้อดิน จึงทาให้พ้ืนที่บริ เวณนี้ เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงาม สี สนั สดใส พืชผักที่ปลูกในบริ เวณพื้นที่น้ ีอาทิ ข้าวโอ๊ต พวก
มันฝรั่ง และอื่นๆ สี สันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทาให้เกิ ดภาพที่ สวยงาม แปลกตา และ
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั FENG YI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

ค่ำ
วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ
วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง
18.20 น.
19.55 น.

ภูเขำหิมะเจีย่ วจือ่ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ ำ) – คุนหมิง – ร้ ำนบัวหิมะ – ร้ ำนชำ – ช้ อปปิ้ งตลำดกลำงคืน
บริ กำรอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขำหิ มะเจี่ยวจื่อ นาท่านนัง่ รถของอุทยาน
จากนั้นนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ ดา้ นบนของภูเขา ที่ระดับความสู งกว่า 4,223 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ภูเขาหิ มะเจี้ยวจื่อนับเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้สมั ผัสธรรมชาติ และความสวยงาม
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง นาท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน
พร้ อมนวดเท้ ำ ฟั งบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ท่านได้ “ลองชิ มชำที่มีชื่อเสี ยงต่ ำงๆ ที่ศูนย์ ชำ” อาทิ เช่ น ชาอวู่หลง, ชาแดง, ชาผลไม้, ชามะลิ, ชา
กุหลาบ นาท่านสู่ยา่ นช้อปปิ้ งใจกลางเมืองคุนหมิง ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุ งเทพฯ สนำมบินสุ วรรณภูมิ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านสู่ ร้ ำนหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใคร
มีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภนาท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทง
ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่
บริ เวณตี นเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่ มกั สร้างไว้ในที่ สูง เช่ น บนยอดเขาหรื อเนิ นเขา มีการเล่าขานกันว่า
แต่เดิ มวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่ มีผคู ้ นมากราบไหว้มากขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็ น
วัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทาลายในสมัยราชวงศ์หมิ ง และได้รับการซ่ อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัด
หยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองที่ท่านนายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิ ญมาจาก
จังหวัด พิ ษ ณุ โลก เพื่ อเชื่ อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จี น นับเป็ นพระพุ ทธรู ปองค์แรกของไทยที่ ถูกอัญ เชิ ญ มา
ประดิ ษฐานไว้ที่วดั ในเมื องจี นด้วยนาท่ านชม ร้ ำนผ้ ำไหม ของจี น ชมวิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้
เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการซื้ อ
เป็ นทั้งของฝากและใช้เอง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) สมควรแก่ เวลำนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริกำรอำหำรและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
*** ออกเดินทำงขั้นต่ำ 15 ท่ ำน หำกเดินทำงต่ำกว่ ำกำหนด มีควำมจำเป็ นที่ต้องเรี ยกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม ***
ขอสงวนสิ ทธ์ ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิม่ หำกมีกำรปรับขึน้ ของภำษีนำ้ มันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน

อัตรำค่ำบริกำร

วันเดินทำง

26-29 ม.ค., 1-4 ก.พ., 15-18 มี.ค.,
29 มี.ค.-1 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มรี ำคำเด็ก ***

11,999.-

11,999.-

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ ำนละ

3,900.-

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเทีย่ วจีน ร้ ำนบัวหิมะ-หยก-ใบชำ-ผ้ ำไหมหรือยำงพำรำ-สำหร่ ำยเกลียวทอง
เพือ่ โปรโมทกำรท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง**
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง หำกไม่ มีกำร
สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่บริษทั ก่ อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้ ข้ำงต้ น ทำงบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษ เมื่อท่ ำนเดินทำงไปกั บ คณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณ ำให้ ท่ำนตำมคณะท่ องเที่ ยวตำมรำยกำร ซึ่ งอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริ ษัทฯ ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนชำระ
เงินเพิม่ 1,500 บำท ต่ อวันต่ อท่ ำน เนื่องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำพิเศษซี่งได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวจีนและร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด - ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่นำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ 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 ำทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้ ำทัวร์ ไทยตลอดกำรเดินทำง ท่ ำนละ 1,200 บำท
@ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @วีซ่ำแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณำส่ งเอกสำรก่ อนเดินทำงอย่ ำงน้ 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. กรณีที่ท่ำนมีวซี ่ ำจีนยื่นจำกเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ ำวีซ่ำได้ 1,000 บำท / ท่ ำน
เงือ่ นไขกำรสำรองที่นั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

กำรยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสาหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจาที่พกั 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 จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศและไม่ อ าจขอคื น เงิ น ได้ รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่กำหนด อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำและสำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมี ค่าติ ดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการเดิ นทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิ น การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ ทาให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์ )

