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บินด้วยสายการบิน Thai Airways (TG) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

TG 612 BKK(กรงุเทพ) - KMG(คนุหมิง) 10.45 – 14.00 
TG 613 KMG(คนุหมิง) - BKK(กรงุเทพ) 15.20 – 16.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู –ท่าอากาศยานคนุหมิง – ต้าล่ี                                          (-/-/D) 
 
07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

ประตูทางเขา้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้

การตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง   

10.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG612 ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3.30 ชัว่โมง ** 

14.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคนุหมิง เมืองคนุหมิง ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 

1 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองต้าหล่ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เขตปกครองตนเองทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของจนี ในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานทีร่ะดบั 1,975 เมตร 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี  MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 2  วดัเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดียส์ามองค-์เมืองจงเต้ียน(แชงการี
ล่า)โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า                                            (B/L/D)                          

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเที่ยวชม วดัเจ้าแม่กวนอิม ตามต านานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหนิ

ใหญ่ไวบ้นหลงัเพื่อใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้หน็เมื่อทหารของฝ่ายศตัรูไดเ้หน็วา่แมแ้ต่หญงิชรายงัแขง็แรง

ถงึเพยีงนี้ถา้เป็นคนวยัหนุ่มสาวจะตอ้งมพีละก าลงัมากมายยากจะต่อสูจ้ ึงไม่ไดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอย

ทพักลบัไปชาวเมอืงจงึสรา้งวดัแห่งนี้ข ึน้ในสมยัราชวงศถ์งัเป็นวดัทีม่ปีระตมิากรรมเยีย่มยอดแห่งหนึ่งในต้าห

ลี่ น าท่านเที่ยวชม ช่องแคบเสือกระโจน ตัง้อยู่ระหว่างทางแยกของเมอืงลี่เจยีงและเมอืงจงเตี้ยน เป็นหุบ

เขาในชว่งทีแ่ม่น ้าแยงซีไหลลงมาจากจนิซาเจยีง (แม่น ้าทรายทอง) น ้าบรเิวณนี้ไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีสุ่ด

มีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยงัฝัง่ตรงข้ามได้ 
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เนื่องจากกลางแม่น ้าบรเิวณนี้มหีนิทีเ่รยีกวา่ “หนิเสอืกระโดด” ซึ่งกอ้นหนิมคีวามสูงกวา่ 13 เมตร จงึเป็นทีม่า

ของชือ่ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” ชอ่งเขาเสอืกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น ้าทีล่กึทีสุ่ดในโลก ผูอ้ยู่อาศยั

ในบริเวณนี้มีจ านวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศยัอยู่ในหมู่บ้านเลก็ๆ

บรเิวณใกลเ้คยีง 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่าน ผ่านชมด้านนอกเจดียส์ามองค์ หรือ ซานถ่า ที่เป็นสญัลกัษรข์องเมอืงตา้หลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่

รมิทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมคีวามสูงถงึ 70 เมตร ซึ่งสรา้งขึน้

ในสมบัราชวงคถ์งั จงึมลีกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซีอาน ส่วนองคเ์ลก็อกี 2 องค์ สร้างเพิม่เตมิทหีลงัใน

ราชวงค์หยวนซึ่งเป็นพุทธศาสนาก าลงัได้รบัความนิยมสูงสุดในประเทศจนี เจดยี์  3 องค์มอีายุกว่า 1,000 ปี 

และไดม้กีารบูรณะเจดยีเ์หล่านี้ในชว่ง ค.ศ.1978 กไ็ดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษที ่7-10 กวา่ 600 ชิน้ใน

องค์เจดยี ์น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองจงเต้ียนหรือแชงการีล่า ระหว่างทางน าท่าน แวะชมโค้งแรกแม่น ้า

แยงซีเกียง เกดิจากแม่น าแยงซีเกยีงไหลลงมาจากชงิไห่และทเิบตซึ่งเป็นที่ราบสูงลงมากระทบกบัเขาไห่

หลอแล้วหกัเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และน าท่านเข้าสู่ เมืองโบราณจงเต้ียน(เมือง
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โบราณแชงการีล่า) ศนูยร์วมของวฒันธรรมชาวธเิบต ลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึ่งเตม็ไปดว้ย

รา้นคา้ของคนพืน้เมอืง รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึมากมายและชมวถิชีวีติและความเป็นของชาวทเิบตทีแ่ชงกรลี่า 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี HOLY PALACE T HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 3 
         ภเูขาหิมะสือขา-หบุเขาพระจนัทรสี์น ้าเงิน (รวมกระเช้า) -วดัลามะซงจ้านหลิง – เมืองล่ีเจียง 
– ร้านสาหร่ายเกลียวทอง – เมืองโบราณล่ีเจียง (B/L/D)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาหิมะสือข่า เป็นท่ีตัง้ของ หบุเขาพระจนัทรสี์น ้าเงิน (รวมกระเช้า) ตัง้อยู่

ใกลก้บัแชงกรลีา เป็นหุบเขาสูงเกนิ 4,000 เมตร เป็นจุดชมววิจุดเดยีวทีสู่งทีสุ่ดของเมอืงจงเตีย้น กล่าวกนัวา่ 

ยามท้องฟ้าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเหน็เทอืกภูเขาหมิะได้ถงึสามเทอืกเขา คอื ภูเขาหมิะเหมยหลี่ 

ภูเขาหมิะมงักรหยก และภูเขาหมิะกงก่า มหีมิะปกคลุมเกอืบทัง้ปี 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดนิทางสู่ วดัลามะซงจ้านหลิง สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มอีายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มี

พระลามะจ าพรรษาอยู่กวา่ 700 รูป สรา้งขึน้โดยดะไลลามะองคท์ี ่5 มโีบราณวตัถุมากมายรวมทัง้รูปปั้นทอง

สมัฤทธิท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด 
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  น าท่านเดินทางสู่ เมืองล่ีเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ในหุบเขาที่มี

ทศันียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี น าทุกท่านสู่ ร้านสาหร่ายเกลียวทอง  พืชใต้น ้ าที่มคีุณค่า

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชัน้ยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า  

เดนิทางสู่ เมืองโบราณล่ีเจียง เมอืงเก่ากวา่ 800 ปี ทีม่สีถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมแตกต่าง

ไปจากเมอืงโบราณอื่นๆของจนี เนื่องจากเป็นเมอืงที่เป็นที่ตัง้รกรากของชาวหน่าซีหรอืนาซี มาตัง้แต่สมยั

โบราณเมอืงนี้ยงัไดร้บัการขนานนามวา่ "เวนิสแห่งตะวนัออก" และเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูสกีุป้ลาแซลมอน!!! 

พกัท่ี  JIN DAO HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 4     ภเูขาหิมะมงักรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว ์IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน ้าหยก - 
สระน ้ามงักรด า - เมืองฉู่สง (B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดนิทางสู่ ภเูขาหิมะมงักรหยก ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเก่าลี่เจยีง เป็นภูเขาสูง

ที่ตัง้ตระหง่านซึ่งมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปีจากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่)ขึน้สู่บรเิวณ
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จุดชมววิบนเขาหมิะมงักรหยกที่ความสูงระดบั 4,506 เมตร ให้ท่านได้สมัผสัความหนาวเยน็และยิง่ใหญ่ของ

ภูเขาแห่งนี้ *กรณีกระเช้าใหญ่ปิดจะเปล่ียนมาขึน้กระเช้าเลก็แทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า* 

จากนัน้น าท่านชมโชว ์IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากบัชื่อกอ้งโลกจางอวีโ้หมวได้เนรมติให้ภูเขาหมิะมงักร

หยกเป็นฉากหลงัและบรเิวณทุ่งหญ้าเป็นเวทกีารแสดงใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชวีติ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานน ้าหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจยีง สถานที่แห่งนี้เป็นหวัใจทางด้าน

วฒันธรรมของชนเผา่น่าซกีลมกลนืกบัธรรมชาตทิีง่ดงามอนัประกอบดว้ยประตูสวรรคซ์ึ่งมรีูปปัน้แกะสลกัดว้ย

ไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซ้ายเป็นแม่และน ้าตกมงักรทีไ่หลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ ชัน้แรกมชีือ่วา่

มงักรออกถ ้า ชัน้ที่สองมีชื่อว่ามงักรเล่นน ้า ชัน้ที่สามมีชื่อว่ามงักรโบยบิน และยงัมีต้นไม้เทวดาซึ่งเ ป็นที่

สกัการะบูชาของคนในพืน้ที่มอีายุมากกวา่ 500 ปี น าท่านชม สระน ้ามงักรด า สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1737 ใน

สมยัราชวงศช์งิ ซึ่งสระน ้ามงักรด ามจีุดเด่นคอืเป็นน ้าทีเ่กดิจากน ้าพุอนัมคีวามใสจนมองเหน็พชืใตน้ ้าสเีขยีวที่

สะทอ้นกบัผนืน ้าราวกบัสขีองมรกต นอกจากนี้ภายในบรเิวณยงัสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีผ่สมผสานวฒันธรรม

ของชาวฮัน่ ทเิบต และนาซ ีไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั ทัง้สะพานหนิโคง้และศาลาอนัมจีุดเด่นดว้ยมฉีากหลงัเป็น

ภูเขา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฉู่สง 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี   YU HUA  HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 5 
   เมืองฉู่สง – คนุหมิง - ร้านนวดเท้า – สวนน ้าตกคนุหมิง – ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปป้ิงถนน
คนเดิน                                                                                                                             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่ คนุหมิง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู่ ร้านบวัหิมะ และศนูยน์วดแพทย์

แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใคร

พรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงัหรอืทีรู่้จกักนัดใีนชือ่ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม้ผุพอง

และแมลงกดัต่อยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน น าท่านชม สวนน ้าตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) 

หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมงิถือเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน

เอเชยี มคีวามสูงกว่า 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีุดประสงคใ์นการสร้างหลกั ๆ  เพื่อเป็นที่ผนัน ้า

กว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจากแม่น ้า Niulan ท้องถิน่ไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบ

ยูนนาน นอกจากนี้ยงัช่วยป้องกนัน ้าท่วมและท าหน้าที่เป็นที่เก็บน ้ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่ส าคญั

โครงการยงัได้ก่อสร้างเป็นลกัษณะน ้าตกสาธารณะ สร้างความบนัเทงิ ให้ผูค้นมาเยีย่มชมและผ่อนคลายได้ 

ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง 

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลอืกชมซื้อสนิคา้และผลติภณัฑ์ทีผ่ลติด้วยผา้ไหม จากนัน้ใหท้่าน 

อิสระช้อปป้ิงท่ีถนนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก 

ภาษาจนีเรยีกว่า จนิหม่า และ ป้ีจ ีจนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมอีายุร่วม 400 

ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้  เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและ

ต่างประเทศ รวมทัง้เครื่องประดบั อญัมณีชัน้เยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมอืง และร้านขายของที่

ระลกึ ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ อกีมากมาย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูสุกีเ้หด็!!! 

พกัท่ี  LONG WAY  HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 6    วดัหยวนทง - ท่าอากาศยานคนุหมิง-ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู                                (B/L/-)                               
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง ซึ่งเป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทงเจยีง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุ เก่าแก่กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มรื่นสวยงาม
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กลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่

ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึ่งพลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัทน์นายกรฐัมนตรคีนที ่15 ของ

ไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที่วดัหยวนทงแห่งนี้ 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานคนุหมิง 

15.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี TG612 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบินใช้เวลาบินโดยประมาณ 3.30 ชัว่โมง ** 

16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
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เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
10-15 ตลุาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 

17-22 ตลุาคม 2562 22,899 25,899 25,899 5,000 12,889 

22-27 ตลุาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 

23-28 ตลุาคม 2562 23,899 25,899 25,899 5,000 12,889 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
08-13 พฤศจกิายน 2562 19,899 22,899 22,899 5,000 12,889 

15-20 พฤศจกิายน 2562 21,899 24,889 24,889 5,000 12,889 

29-04 ธนัวาคม 2562 22,899 25,899 25,899 5,000 12,889 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
03-08 ธนัวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 

04-09 ธนัวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 

07-12 ธนัวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2563 29,899 32,899 32,899 5,000 12,889 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้า

ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 

และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่าน

ท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
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× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ปไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได้ผู้

เดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซ่ีาเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซ่ีาด่วน 

2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซ่ีาเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซ่ีาใกล้
บา้นท่าน 

- ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้)  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทางโดย มดัจ าท่านละ 10,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
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ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ข ึน้อยู่

ก ับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิ้น   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดินบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 



W65 KMG01 OCT-DEC19 
 

 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 
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• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่ง

รปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 
 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  
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**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


