จตุรพรท ัวร์ 21/00493

ี งราย 57110
4/2หมู3
่ ถ.หิร ัญนคร อ.แม่จ ัน จ.เชย
โทร : 0-5366-0657,08-9838-7084 แฟกซ:์ 0-5366-0657
e-mail : jaturaporntour@gmail.com
www.jaturaporntour.com

เชียงราย/เชียงใหม่ – สิบสองปั นนา (เชียงรุ้ ง) 2คืน 3วัน
โดยสายการบิน Ruili Airlines
เมืองสิบสองปั นนาหรื อเมื องเชียงรุ้ ง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองของ
คนไทลื ้อ เมืองสิบสองปั นนาเป็ นเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองปั นนา เคยเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรน่านเจ้ า
คาว่าสิบสองปั นนาคือชื่อของจังหวัด คาว่าเมืองเชียงรุ้ ง คือชื่อของอาเภอ(อาเภอเมือง) สิบสองปั นนามี
อยู่3 อาเภอ คือ เชียงรุ้ ง,เมืองล้ า,เมืองไห่ (เมืองฮาย)
กาหนดการเดินทาง
เดินทางได้ ทกุ วัน
วันที่ 1 เชียงใหม่ /เชียงราย – เชียงรุ้ ง - สวนป่ าเขตร้ อน-โชว์ พาราณสี - เมืองใหม่ 9จอม
-/L/D
08.50/09.40 น.
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย/ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ เช็คอินน์สายการบิน Ruili Airlines
10.50 /11.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองสิบสองปั นนา สายการบิน Ruili Airlines (CEI-JHG 1140-1340)
/ (CNX-JHG 1050-1300)
13.00/13.40 น.
คณะมาถึงท่าอากาศยานเมืองเชียงรุ้ งหรื อสิบสองปั นนา โดยมีไกด์จีนมารอรับคณะ ผ่านพี
การตรวจคนเข้ าเมือง เดินทางไปรั บประทานอาหารกลางวัน จากนันพาเที
้
่ยวชมที่สวนป่ าเขต
ร้ อน ที่มีฝงู นกยูงที่ได้ ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็ จแล้ วก็พากันบินกลับรัง ชม
การแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า ไอ้ หนี่หรื ออาข่า ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยงั คงอนุรักษ์
ธรรมชาติได้ ดีเยี่ยม.
เย็น
บริ การอาหารเย็นร้ านอาหารในสวนป่ า จากนันพาไปชมการแสดงที
้
่อลังการมากด้ วยระบบ แสง สี
เสียง ที่มีชื่อว่า พาราณสี ได้ เวลาพอสมควนเดินทางเข้ าที่พกั โรงแรม Vienna3 Best Hotel 3
ดาว หรื อเทียบเท่ า (ห้ องละ2ท่าน) จากนันอิ
้ สระเดินช้ อปปิ ้ งถนนคนเดิน เมือง9จอมและ
ตลาดนา้ 12ปั นนา
วันที่ 2
ตลาดเช้ า-หมู่บ้านไทลือ้ -วัดหลวงเมืองลือ้ -พิพธิ ภัณฑ์ -นา้ ล้ อมเมือง-วัดป่ าเจ-นา้ พุเต้ นระบา
B/L/D
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รับประทานอาหารเช้ าที่ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันเที
้ ่ยวชมตลาดเช้ า มีของขายมากมายใน
บรรยากาศแบบไทลื ้อ12ปั นนา ชมหมู่บ้านไทลือ้ ม่านหรื อบ้ านไทลื ้อ ชมวิถีชีวิตคนไทลื ้อ ที่ใช้ ชีวิต
แบบปกติทกุ วัน จะมีบ้านที่เก่าแก่และสร้ างใหม่ปะปนกันไปและท่านสามารถเลือกซื ้อของที่ระลึก
โดยเฉพาะเครื่ องเงินได้ จากที่นี่ ชมวัดหลวงเมืองลือ้ ที่ตงอยู
ั ้ ่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่
เรี ยกว่า สิบสองปั นนาเมืองใหม่ เป็ นวัดที่มีการสร้ างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ ากั นกับของไท
ลื ้อสิบสองปั นนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั น้ ยักษ์ วดั แจ้ ง ยักษ์ วดั โพธิ์อยู่หน้ าวัดด้ วย ภายใน
วิหารมีภาพวาดคล้ ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
กลางวัน
นาท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร..จากนันเดิ
้ นชมวิวโครงการนา้ ผ่ านเมืองหรื อนา้ ล้ อมเมือง
โดยการขุดคลองผันน ้าโขงผ่านเข้ าตัวเมืองเมืองการอุปโภคบริโภค จากนันทางไปน
้
าท่านเดินทางไป
วัดป่ าเจ เป็ นวัดหลวงของคนไทยลื ้อ พระวิหารหลังใหญ่เพิ่งสร้ างเสร็ จใหม่ ด้ วยศิลปะการก่อสร้ าง
แบบไทย ไทลื ้อผสมพม่า มีเจดีย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ปั จจุบนั วัดเป็ นโรงเรี ยนสอนพระปริ ยตั ิ
ธรรม จากนันเยี
้ ่ยมชมพิพธิ ภันฑ์ ชนชาติสิบสองปั นนา ชมนา้ พุดนตรี หรื อนา้ พุเต้ นระบา
เย็น
นาท่านไปทานอาหารค่า จากนันอิ
้ สระเดินช้ อปปิ ้ งถนนคนเดินเมือง9จอมหรื อตลาดน ้า ได้ เวลา
เข้ าที่พกั โรงแรม Vienna3 Best Hotel 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า (ห้ องละ2ท่าน)
วันที่ 3
เชียงรุ้ ง-เชียงใหม่ /เชียงราย
B/-/06.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้ าท์ออกจากที่พกั
08.00 น.
เช็คอินน์เค้ าเตอร์ สายการบิน Ruili Airlines
09.40/10.40 น.
เดินทางกลับเชียงใหม่-เชียงราย สายการบิน Ruili Airlines (JHG-CEI 1040-1040) /
(JHG-CNX 0940-0950)
09.50/10.40 น.
คณะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่/ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้า
หลวงเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัยพร้ อมความประทับใจ
*****************************************************************************
**หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาท
ที่ไม่คงที่)
06.30 น.
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: เวลาบิน

เชียงใหม่-เชียงรุ้ง
เชียงราย-เชียงรุ้ง
เชียงรุ้ง-เชียงใหม่ 09.40-09.50
เชียงใหม่-เชียงรุ้ง 10.50-13.00

บินทุกวัน จันทร์ / พุธ /ศุกร์ / อาทิตย์
บินทุกวัน อังคาร / พฤหัสบดี / วันเสาร์
เชียงรุ้ง-เชียงราย 10.40-10.40
เชียงราย-เชียงรุ้ง 11.40-13.40

ตามนโยบายของรั ฐบาลจีน ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง กาหนดให้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ
มีด, นวดเท้ า, หยก, ชา ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์
จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ าน จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ าน
แวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 30-50 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจ
ของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ:กรณี ไม่ เข้ าร้ าน เพิ่มอีกคนละ 500 บาท
อัตราค่ าบริการ
เดินทาง 14-16 มี.ค.62 ท่ านละ 8,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
หมายเหตุ.
** ราคานีย้ กเว้ น วันชาติจีน ตรุ ษจีน สงกรานต์ ขึน้ ปี ใหม่
** ราคานีเ้ ป็ นราคาต้ องบังคับเข้ าร้ านช้ อปปิ ้ งของรั ฐบาล
** ไม่ เข้ าร้ าน ตลอดทริป เพิ่มอีกท่ านละ 500 บาท ( ร้ านมีด, นวดเท้ า, หยก, ชา )







อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่ารถนาเที่ยว ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าวีซา่ กรุ๊ปหน้ าด่าน
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 2,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตก
อยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่ าท่ าน
เดินทางทัง้ หมด 3 วัน ท่ านต้ องจ่ ายรวมเป็ นเงิน 60 หยวนต่ อคนหรื อ300 บาท/คน ในส่ วนของ
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี แู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะ
ออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองครั ง้ แรกมัดจาท่ านละ 50 เปอร์ เซ็นต์ หรื อทัง้ หมด ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 7 วันหรื อใน
วันแรกที่เดินทาง โอนเงินมาที่ ธ.กสิกรไทย สาขาแม่จนั ออมทรัพย์ เลขที่ 219-2-44432-5
ชื่อบัญชี.จตุรพรทัวร์ (โดย.นางฐิ ตานันท์ ต๊ ะต้ องใจ)
1. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณี
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั ้งหมดหรื อบางส่วนให้ กบั ท่าน
2. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น และทางบริ ษัทจะ
เรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
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4. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
5. การยกเลิก
5.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
5.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 40 % ของราคาทัวร์
5.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้
หมายเหตุ
1. ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจาก การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากการเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้
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9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากราคาทัวร์ นี ้เป็ นราคาพิเศษ เมื่อตกลงซื ้อทัวร์ ไปแล้ ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรั บหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่มีการชารุดใดๆ ทังสิ
้ ้น
ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซา่ จีน ท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
4. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านัน้
-หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง)
ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
5.สาหรับพระภิกษุ สงฆ์ สามเณร แม่ชี นักบวช ใช้ หนังสือสุทธิเล่มจริงควบคู่กบั พาสปอตด้ วย
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
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1. ชื่อเป็ นชาย แต่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

