กาหนดเดินทาง 2-8 มิถุนายน / 24-30 มิถุนายน 2562
7 – 13 กรกฎาคม 2562
11 – 17 สิงหาคม 2562
วันแรก

(1) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ สายการบินซานตง
แอร์ ไลน์ ( SC ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและ
เอกสารให้ กบั ท่าน

วันที่สอง

(2) กรุงเทพฯ – คุนหมิง – อูหลู่มูฉี - เมืองขุยถุน

03.05 น.
05.55 น.
11.45 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอูหลูม่ ฉู ี โดยเที่ยวบินที่ SC8886
เครื่ องแวะจอดที่สนามบินคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ขึ ้นเครื่ องลําเดิม
เดินทางถึงเมืองอูหลู่มูฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ นับเป็ นเมืองใหญ่ระดับเมือง
หลวง ที่อยูห่ า่ งไกลจากชายฝั่ งทะเลมากที่สดุ ในโลก คือห่างจากชายฝั่ งทะเลด้ านที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ ก็ยงั ไกล
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เที่ยง

ค่า

ถึงกว่า 2,250 กิโลเมตร เป็ นเมืองเดียวในซินเจียงที่มีชาวฮัน่ อยูอ่ าศัยมากที่สดุ คือถึงกว่าร้ อยละ 72
ของประชากร อูหลูม่ ่ฉู ี ใช้ เวลามาตรฐานเดียวกับกรุงปั กกิ่ง ที่อยูห่ า่ งไปทางตะวันออกราว 4,000
กิโลเมตร ดังนัน้ เวลาท้ องถิ่นที่ถกู ต้ อง ควรช้ ากว่าที่ปักกิ่งประมาณ 2 ชัว่ โมง ดังนัน้ ในเดือนพฤษภาคม
ท้ องฟ้าที่อูหลูม่ ่ฉู ีกว่าจะมืดก็ลว่ งเข้ าเวลากว่า 3 ทุม่ เข้ าไปแล้ ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน ฉี ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) จุดบรรจบเส้ นทางซินเกียงเหนือ
และซินเกียงตะวันตก เส้ นทางจะผ่านเมืองสือเหอจื่อ เมืองที่ได้ รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้
เป็ นเมืองที่ประสพความสําเร็ จในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และเป็ นเมืองที่เป็ นที่ตงฐานทั
ั้
พทหารที่สําคัญใน
เขตนี ้ ชม แกรนด์ แคนยอนอันจีไ้ ห่ หรื อที่ร้ ูจกั ในฐานะภูเขาสีแดง เป็ นดินแดนที่ธรรมชาติสร้ างขึ ้นมา
หลายล้ านปี อันเนื่องจากการไหลเซาะของนํ ้าหิมะที่ไหล
ผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้ จรดเหนือมีความยาว 20
กิโลเมตร ส่วนเว้ าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กว้ าง
800-1000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตังตระง่
้
านสูงๆ
ตํ่าๆราวกับป่ าหินที่ถกู เสริ มสร้ างจากสวรรค์ เรี ยงรายเป็ น
ชันๆบ้
้ างคล้ ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้ า และลํา
ห้ วยไหลผ่านส่องสะท้ อนสีสนั สวยงามอีกภาพหนึง่
จากนัน้ เดินทางต่ อถึงขุยถุน นําท่านสูภ่ ตั ตาคาร

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่เมืองขุยถุน 奎屯豪丰国际大酒店 Hofon Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม (3) เมืองขุยถุน – ทะเลสาบไซลีมู - ผ่ านสะพาน The Guozigou Bridge – เมืองอีห้ นิง
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางต่อระหว่างทางผ่านอําเภอบอร์ ตาลา(Bortala
)นําท่านชมทะเลสาบไซลีมู (Sayram) ที่ทอดตัวอยูใ่ นวง
ล้ อมของเทือกเขาเทียนซานด้ านตะวันตกเฉียงเหนือ ตังอยู
้ บ่ น
ความ สูง 2,073 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล ระดับนํ ้าลึกสุด 86
เมตร เป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในมณฑลซินเจียง เกิด
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จากการบิดตัวของแนวเทือกเขาหิมาลัย ทําให้ บริ เวณนี ้มีการ
ยุบตัวและเกิดเป็ นทะเลสาบเมื่อ 70 ล้ านปี ก่อน ระดับนํ ้าใน
ทะเลสาบไส้ หลีม่ ่ไู ม่เคยเปลีย่ นแปลง ยังมีระดับคงที่ตลอด
50 ปี ที่ผา่ นมา นํ ้าสีฟ้าใสกับท้ องฟ้าสีสดทําให้ ทวั่ บริ เวณดู
สว่างกระจ่างตา ในฤดูร้อนทิวทัศน์รอบทะเลสาบอุดมด้ วย
ทุง่ หญ้ าเขียวขจี มีดอกไม้ ป่าสีเหลือง สีชมพู สีม่วง ดารดาษ
อยูท่ วั่ ไป ในฤดูหนาวขุนเขารอบทะเลสาบจะปกคลุมด้ วยหิมะ เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องสะท้ อนกับผิวนํ ้า
จะทําให้ เกิดเงาดูเสมือนว่ามีภเู ขาหิมะอยูใ่ นนํ ้า ความงดงามที่กล่าวมาทําให้ ทะเลสาบไส้ หลีม่ ่ถู กู ขนาน
นามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้ นิง(ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) ระหว่างทางผ่าน หุบโตรกกวอจื่อโกว
Fruit Gully ในหุบลึกกลางวงล้ อมของขุนเขาสูงเสียด กับสาย
ธารอันแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุง่ หญ้ าเขียวขจี เป็ น
แหล่งปลูกแอปเปิ ล้ ป่ ารสอร่อยขึ ้นชื่อ กล่าวกันว่า ในคราว
พิชิตตะวันตกของจอมทัพเจงกิสข่าน ได้ บญ
ั ชาการให้ โอรส
องค์ที่ 2 คือ ชากาไต Chagatai สํารวจเส้ นทางและสร้ าง
สะพาน 48 แห่งขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางยกทัพพิชิตดินแดน
ตะวันตก ต่อมา ในสมัยจักรพรรดิเฉียน หลงได้ บูรณะใหม่ 42
สะพาน ปั จจุบนั ทางหลวงแผ่นดินสายวูห่ ลูม่ ่ฉู ี-อี ้หนิง (312)
ได้ ตดั ผ่านเข้ ามาในเส้ นทางโบราณสายหุบโตรกผลไม้ แห่งนี ้
เป็ นถึงระยะทาง
28กม.ที่จะสร้ างความประทับใจแก่ทา่ น
เดินทางต่อถึงเมืองอี ้หนิง อยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
เขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่นํ ้าอีหลีเหอ
ทางภาคตะวันตกของภูเขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชื ้น เป็ น
เมืองที่ชุ่มชื ้นแห่งหนึง่ ในภาคตะวันตกของจีน เมืองอีหนิงเป็ น "เมืองแห่งสวนดอกไม้ " ที่ตงอยู
ั ้ ท่ าง
ชายแดนภาคตะวันตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผ่า ได้ รับอิธิพลวัฒนธรรมจากชนเผ่าคาซัค มี
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การละเล่นของชนกลุม่ น้ อยหลายชนิด เช่น การแข่งขันขี่ม้าและการแย่งแพะของชนเผ่าคาซัค ซึง่ เป็ น
วัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักอีห้ นิง 隆鑫酒店 Longxin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง

(4)

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้ อีห้ นิง– เมืองอีห้ นิง – เมืองเท่ อเค่ อซือ ( เติกส์ )
– ผ่ านชมแม่ นา้ คูเนส - เมืองปากว้ าเฉิงเท่ อเค่ อซือ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้ อีห้ นิง อี ้หนิงเป็ น
เมืองที่มีครวมทันสมัย และครวมโบราณ ผสมผสานเปลีย่ นแปลง
อยูท่ กุ วัน ด้ วยความไกล้ กบั ชายแดนเขตเมืองใหม่ ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ถนนโบราณที่ยงั คงเก็บสไตล์ที่เรี ยบง่าย บนถนน
คึกคักด้ วยผู้คนไปมา ได้ ยินเสียงร้ องของการค้ าขาย สองด้ าน
ของถนนเต็มไปด้ วย ผลไม้ สิง่ ของ
พื ้นเมือง และรอยยิ ้มของพ่อค้ า เสน่ห์
อบอุ่นและครวมเป็ นเอกลักษณ์ นําท่าน
นั่งรถม้ า ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอุ้ย ชม
การร้ องเพลงและเต้ นรํ าแบบพื ้นบ้ าน ยัง
สามารถชิมไอศกรี มที่อร่อยของที่นี ้ด้ วย
ตังแต่
้ สองพันปี ก่อนเป็ นต้ นมา
ดินแดนซินเจียงก็เป็ น
ดินแดนส่วนหนึง่ ของประเทศจีน ที่มีความเป็ นเอกภาพและ
ประกอบด้ วยหลายชนชาติ ราชวงศ์ฮนั่ เคยได้ จดั ตังองค์
้ กร
บริ หารซียี่ เพือ่ ปกครองเขตซินเจียงโดยตรง ซึง่ มีขอบเขต
รวมถึงทะเลสาบบาเอ่อคาสือและเขตพ่าหมี่เอ่อ ภายใน
เวลา 1000 ปี เศษต่อจากนัน้ เขตซินเจียงสังกัดอยูใ่ นองค์กร
บริ หารท้ องถิ่น ที่จดั ตังโดยรั
้
ฐบาลกลาง เป็ นหน้ าต่างภาพของ เมืองอี ้หนิง และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ระดับประเทศ 3A สัมผัสกับรสชาติที่อุดมไปด้ วย ชิม ช้ อป เที่ยว ของซินเจียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเท่ อเค่ อซือ ( เติกส์ ) ( ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชม ) ระหว่างทาน ชมทิวทัศที่สวยงามของ
ป่ าเขา ตื่นตาไปกับดอกไม้ ป่าที่บานสะพรั่ง ผ่ านชมแม่ นา้
คูเนส หรื อ กงหน่ายสือ ( Kunes River) ซึง่ เป็ นแม่นํ ้าช่วง
ตอนบนของแม่นํ ้าอีหลี ไหลผ่านทุ่งหญ้ านาราถี ถึงเมืองเท่อเค่
อซือ เดินเล่นชมเมืองปากว้ าเฉิงเท่อเค่อซือแรกสุดที่ปรากฏชื่อ
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ค่า

ในประวัติศาสตร์ คือยุคซ่งใต้ หนึง่ ในเจ็ดนักพรตฉวนเจิน เจ้ าสํานักหลงเหมิน“ชิวฉู่จี”
(หรื อคิวชู่กใี นมังกร
หยก) ได้ รับคําเชิญจากเจงกิสข่าน ให้ เดินทางไปสอนเรื่ องการปกครองกับหลักธรรมชีวิตอมตะ เขาใช้ เวลา3
ปี เดินทางไปภูเขาเทียนซานที่ซินเจียง ไอดินแห่งภูเขา ความอ่อนนุม่ แห่งสายนํ ้า ที่หล่อหล อมรวมเป็ นแม่นํ ้า
เท่อเค่อซือทําให้ เขาระทับใจ ดังนั ้นเขาถึงให้ ที่นี่เป็ นศูนย์กลางของฮวงจุ้ย กําหนดตําแหน่งทิศเหนือ
ต้ น
ตะวันออก ตะวันตก นับแต่นั ้นที่นี่ก็เป็ นโครงร่ างเมืองปากว้ ารุ่นแรกสุด 700 ปี ต่อในฤดูหนาว ปี 1936 ชิวจง
จวิ ้นที่รอบรู้ในเรื่องของหลัก“อี ้จิง” ได้ ถกู ส่งมารับราชการที่อีหลี เมื่อมาเห็นสภาพ แวดล้ อมของเมืองเท่อเค่
อซืออย่างนี ้ ต่อมาเขาจึงออกแบบภาพเมืองปากว้ าขึ ้นมา
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักเท่ อเค่ อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า

(5) เมืองเท่ อเค่ อซือ – ทุ่งหญ้ าคาลาจุ้น – แกรนด์ แคนยอนคั่วเค่ อซู – เก้ าเลีย้ วสิบแปดโค้ ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม ทุ่งหญ้ าคาลาจุ้น ทุง่ หญ้ าแห่งนี ้ตังอยู
้ ส่ งู
กว่านํ ้าทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จึงทําให้
อากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ คําว่า คาลาจุ้น 喀 拉 峻
Kalajun เป็ นภาษาคาซัค แปลว่า ทุง่ หญ้ าสีดํา โดยเหตุ
ที่วา่ ทุง่ หญ้ าแห่งนี ้มีเนินสูง ๆ ตํ่า ๆ ของทุง่ หญ้ ามองไป
เหมือนดังคลื่นในมหาสมุทร โดยเฉพาะในเวลาใกล้ คํ่า
เราจะเห็นได้ ชดั ว่า เป็ นระลอกคลืน่ สีดําทะมึนปรากฎตรงหน้ าเรา
คนจีนเขาว่าเสมือนหนึง่ มหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ ชื่อว่าเป็ น
สวนหลังบ้ านของประเทศจีน ซึง่ เมื่อไปถึงที่นนั่ แล้ วก็ไม่สามารถ
ปฎิเสธได้ จริ ง ๆ ว่ามันคือสวนสวรรค์ของประเทศจีนทีเดียว ท่าน
สามารถถ่ายภาพดอกไม้ ป่าของภูเขา
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มี
ดอกไม้ ป่านานาชนิดเต็มเทือกเขาและที่ราบ จากนัน้ นําท่านสู่ แกรนด์ แคนยอนคั่วเคอซู 阔克苏

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่ างทาง
จากนัน้ ชม แกรนด์ แคนยอนคั่วเคอซู 阔克苏 ตังอยู
้ ่
ทางตอนใต้ ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้ วยชันหิ
้ นที่ทบั ถมกัน
และมีนํ ้าที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลาย
ร้ อยล้ านปี มีแม่นํ ้ากว้ างลักษณะคดเคี ้ยวในผาสูงชัน
5

ค่า

ล้ อมรอบด้ วยภูเขาที่สลับทับซ้ อน เกิดเป็ นแคนยอนและ
ภูมิทศั น์อนั งดงามมากมาย อาทิเช่นนํ ้าตกหูโข่ว โค้ งนา้
จระเข้ เก้ าเลีย้ วสิบแปดโค้ ง เก้ าเลี ้ยวสิบแปดโค้ ง เป็ น
จุดชมวิวจากด้ านบนตังอยู
้ บ่ นเนินเขาขนาดเล็ก ที่ต้องเดิน
ผ่านขึ ้นไปตามทางเดินที่ทําจากไม้ เมื่อถึงจุดชมวิว เบื ้อง
ล่างของท่านก็คือแม่นํ ้าที่มีโค้ งวกไปวนมาที่ได้ รับการ
ขนานนามว่า เก้ าเลี ้ยวสิบแปดโค้ ง เป็ นทิวทัศน์อนั งดงาม โดยเฉพาะยามเย็นที่พระอาทิตย์กาลังจะตก
ดิน ฟ้า เปลีย่ นเป็ นสีแดง และแม่น้าก็สะท้ อนแสงสีแดงนัน้ เป็ นภาพที่จะตราตรึงใจผู้ที่มาเห็นให้
หลงใหลได้ เป็ นอย่างดี ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับ เมืองอีห้ นิง
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเท่ อเค่ อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันที่หก

(6) เมืองเท่ อเค่ อซือ – เมืองอีห้ นิง – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองอูหลู่ม่ ฉู ี

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้ นิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม 40 นาที ) อยูท่ างภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของเขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจ
กลางของแม่นํ ้าอีหลีเหอ ทางภาคตะวันตกของภูเขาเทียน
ซาน มีอากาศอุ่นชื ้น เป็ นเมืองที่ชุ่มชื ้นแห่งหนึง่ ในภาค
ตะวันตกของจีน เมืองอีหนิงเป็ น "เมืองแห่งสวนดอกไม้ "
ที่ตงอยู
ั ้ ท่ างชายแดนภาคตะวันตกของจีน มีประชากรรวม
37 ชนเผ่า ได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชนเผ่าคาซัค มี
การละเล่นของชนกลุม่ น้ อยหลายชนิด เช่น การแข่งขันขี่ม้า
และการแย่งแพะของชนเผ่าคาซัค ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมท้ องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในเขตทุ่งหญ้ าอีหลี
ไปรับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่นํ ้าอีหลี ซึง่
ส่งผลให้ เมืองอี ้หนิงกลายเป็ นผู้ผลิตดอกลาเวนเดอร์ รายใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก
**ทุง่ ลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย. – ต.ค. **
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองอีห้ นิง
โดยเที่ยวบินที่ …. นําท่านสู่ เมืองอูหลู่ม่ ฉู ี
ถึง เมืองอูหลู่ม่ ฉู ี นําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักอูหลู่ม่ ฉู ี 希尔顿酒店 Hilton Hotels & Resort ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

เที่ยง

...
...
ค่า
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วันที่เจ็ด

(7) เมืองอูหลู่ม่ ฉู ี – ตลาดต้ าปาจา - คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ให้ ทา่ นเดินเล่นชม เมืองอูหลู่ม่ ฉู ี เมืองหลวงของเขต
ปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อูหลู่ม่ ฉู ี” หรื อ “อูรุมฉี”
(Urumqi) เป็ นคําภาษามองโกล หมายถึง ดินแดน
แห่งทุง่ หญ้ าอันแสนงาม อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ที่
ตลาดต้ าปาจา ใจกลางนคร เพื่อซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง
มากมายอาทิเช่น มีดเหล็กซิน เจียง, แส้ หางจามรี ,
ผลไม้ , ชากุหลาบ , อาหารท้ องถิ่น , องุน่ อบแห้ ง (ลูก
เกด) จากถูลฟู าน เมล็ดผลไม้ อบแห้ งนานาชนิด เช่น
แอปริ คอตวอลนัท อินทผลัม รวมถึงผลไม้ ตามฤดูกาล
ในราคาน่าซื ้อหา ฯลฯ นอกจากนี ้ท่านยังจะได้ สมั ผัส
กับวิถีชีวิตของชาวเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บุฟเฟ่ ตนานาชาติในโรงแรมฮิลตัน
เป็ นบุฟเฟ่ ต์ สุดหรู ร้ อยกว่ าอย่ าง มีอาหารทะเล อาหารชนิดต่ างๆ มากมายหลากหลาย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้าสูเ่ มืองกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SC8885
เครื่ องแวะจอดที่สนามบินคุนหมิง ขึ ้นเครื่ องลําเดิม
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เที่ยง

19.20 น.
23.30 น.
02.05 น.+1

ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ บริการ
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เดินทาง เดือน มิถุนายน 2019

46,800 บาท

5,800 บาท

เดินทางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2019

49,800 บาท

7,800 บาท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมื องทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดิ นทางขัน้ ตํ่ าผู้ใ หญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ย วบิน , ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีร้ วม
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่ อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
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