


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินคุนหมิง
พักที่	HUI	SHENG
HOTEL	หรือเทียบ
เทา	

2 ถํ้าจิ่วเซียง	-	ชองแคบชวีถังเสีย	-	ตงซวน	/	หงถูตี้	-	ผืนดินสีแดงตง
ชวน

พักที่	HONG	TU
YIN	XIANG
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
พักที่	FENG	YI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 นครคุนหมิง	-	เขาซีซาน	-	ทะเลสาบเตียนฉือ	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง
-	ถนนคนเดินจินปีลู	-	จินหมาป้ีจีฟาง	ถนนมาทองไกหยก

พักที่	LONGWAY
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 วัดหยวนทง	-	เมืองโบราณกวนตู	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

23	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,500



ชวงคํ่า
18.00	น.	คุณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้	4	ประตูทางเขา

6	เคานเตอร	M	สายการบินลัคกี้	แอร	(8L)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

21.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองคุนหมิง	โดยเทีย่วบินที	่8L9598

00.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง	เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑล
ยูนนาน	มีประชากร	33	ลานคน	โดยเป็นชนกลุมนอยถึง	24	เผา	ครอบคลุมพื้นที่ถึง	15,561	ตารางกิโลเมตร	อยู
สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ	2,000	เมตร	คุนหมิงไดชื่อวาเป็นเมืองแหงฤดูใบไมผลิ	เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งปี	ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว	สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม	ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานสูโรงแรมที่พัก
ทีพ่ัก	โรงแรม	HUI	SHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	พักที่	HUI	SHENG	HOTEL	หรือเทียบเทา	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมานานราว	90
ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นองชาวเมืองคุนหมิงอ
ยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็นศูนยกลางการบินขนาด
ใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ
4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เดินทางสูถํ้าจิว่เซียง	ชมความงามของหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตา	ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและ

การกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ	จนทําใหเกิดเป็นโพรงถํ้า	ภายในถํ้าแบงเป็น	3	สวน	สวนแรกคือน่ังเรือชมความ
สวยงามของชองแคบชั่งอินเสีย	ทั้งสองขางเป็นหนาผาที่มีความสูงถึง	150	เมตร	สวนที่สองจะเป็นถํ้าธรรมชาติ
ซึ่งเคยเป็นที่อยูอาศัยของคนเผานอยในสมัยกอน	

สวนที่สามจะเป็นถํ้าน้ํา	ในถํ้าประกอบดวยน้ําตกสามีภรรยา	แปลงนาขั้นบันไดรอยชั้น	ความนาสนใจนอกจาก
รูปรางที่สวยงามของตัวหินแลว	ยังมีการจัดแสงสีสลับไปมา	ทั้งเขียว	แดง	เหลือง	น้ําเงิน	ทําใหในถํ้าจิ่งเซียง
กลายเป็นอีกโลกหน่ึงที่อยูใตผืนพิภพ



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองตงชวน	หรือที่เรียกวา	หงถูตี้แปลวา	แผนดินสีแดง	เป็นอําเภอที่อยูในเขตปกครอง

ของเมืองคุนหมิง	อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน	มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ดอกไมหลาก
หลายสี	นานพันธุบาน	ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดง	ทําใหไดรับขนานนามวา	เมืองภูเขา
เจ็ดสี
นําทานชม	แผนดินสีแดง	ตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน	ทางตอนเหนือของคุนหมิง	ในเขตพื้นที่ชนบท	ตงชวนพื้น

แผนดินที่เป็นเน้ือดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก	และแรธาตุอื่นๆในเน้ือดิน	จึงทําใหพื้นที่บริเวณน้ี
เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม	สีสันสดใส	พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่น้ีอาทิ	ขาวโอต	พวกมันฝรั่ง	และอื่นๆ	สีสันของ
พืชผักพวกน้ี	อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป	ก็ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม	แปลกตา	และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	โรงแรม	HONG	TU	YIN	XIANG	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ชมความงามของหินงอกหินยอยรูปรางแปลกตา	ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของ
น้ําและการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ	จนทําใหเกิดเป็นโพรงถํ้า	ภายในถํ้า
แบงเป็น	3	สวน	สวนแรกคือน่ังเรือชมความสวยงามของชองแคบชั่งอินเสีย	ทั้ง
สองขางเป็นหนาผาที่มีความสูงถึง	150	เมตร	สวนที่สองจะเป็นถํ้าธรรมชาติซึ่ง
เคยเป็นที่อยูอาศัยของคนเผานอยในสมัยกอน	สวนที่สามจะเป็นถํ้าน้ํา	ในถํ้า
ประกอบดวยน้ําตกสามีภรรยา	แปลงนาขั้นบันไดรอยชั้น	ความนาสนใจ
นอกจากรูปรางที่สวยงามของตัวหินแลว	ยังมีการจัดแสงสีสลับไปมา	ทั้งเขียว
แดง	เหลือง	น้ําเงิน	ทําใหในถํ้าจิ่งเซียงกลายเป็นอีกโลกหน่ึงที่อยูใตผืนพิภพ

เป็นชองแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง	8	กิโลเมตร	จึงดึงดูดใจนักทองเที่ยว
เป็นสวนใหญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองตงซวน	หรือ	หงถูตี้	แปลวาแผนดินสีแดง	เป็นอําเภอที่อยูในเขตปกครอง
ของจังหวัดคุนหมิง	อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน	มี
ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซอน	ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมัน
สําปะหลัง	พืชผัก	และดอกไมนานาพันธุ	ตงซวน	เป็นจุดที่นักทองเที่ยวมักแวะ
มาถายรูป	เน่ืองจากมีภูมิประเทศที่สวยงามอีกแหงหน่ึงของมณฑลยูนนาน

Dongchuan	Red	Land	หรือ	ผืนดินสีแดงตงชวน	หุบเขาหลากสีที่สรางความ
ตื่นตะลึงใหกับผูมาเยือนไดในครั้งแรก	โดยหุบเขาแหงน้ีตั้งอยูในเขตเมืองตง
ชวน	(Dongchuan)	อยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของเมืองคุนหมิง	มณฑลยูน
นาน	ของจีน	โดยพื้นที่สวนใหญอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	2600	ฟุต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



	พักที่	HONG	TU	YIN	XIANG	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ	นําทานน่ังรถของอุทยาน	จากน้ันน่ังกระเชาขึน้สูดานบนของภูเขา	ที่

ระดับความสูงกวา	4,223	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหลงทองเที่ยวแหงใหมของมณฑล
ยูนนาน	ใหทานไดสัมผัสธรรมชาติ	และความสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองถางเตี้ยน	ใหทานไดชมทัศนียภาพที่งดงาม	ตลอดสองขางทาง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	โรงแรม	FENG	YI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ	ตั้งอยูอําเภอลูชวน	ซึ่งอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง
สถานที่เที่ยวแหงใหมของมณฑลยูนนาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FENG	YI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เดินทางกลับสู	คุนหมิง	นําทานเดินทางสู	เขาซีซาน	หรือ	ประตูมังกร	ระยะทางหางจากตัวเมือง	29

กิโลเมตร	ประตูมังกรเป็นสวนหน่ึงของวัดในลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843

นําทานลอดผานประตูมังกร	“หลงเหมิน”	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	และเป็นที่เชื่อกันวาเป็น	“ประตู
แหงความสิริมงคล”	มีความเชื่อหน่ึงวาถาหากผูใดไดเดินลอดผานประตูมังกรแหงน้ีจะประสบแตความสําเร็จ
และโชคดี	ประตูหลงเหมินตั้งเดนเป็นสงาบนหนาผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ	ซึ่งทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน
ทะเลสาบไดอยางชัดเจน	ทิวทัศนบนเขาซีซานเต็มไปดวยแมกไมเขียวขจี
ชมอุโมงคที่สกัดไวตามไหลเขาพรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้ดวยแรงศรัทธาของชาวบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารกวงตุง

ชวงบาย
เดินทางลงจากยอดเขาซีซาน
นําทานแวะชมและถายรูปบริเวณ	ทะเลสาบเตียนฉือ	หรือทะเลสาบคุนหมิง	เป็นทะเลสาบปิดขนาดใหญอยู



ติดกับเมืองคุนหมิง	จากความงดงามของทะเลสาบน้ีทําใหถูกขนานนามวา	"ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง"	และยัง
เป็นตนแบบในการสรางทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวังฤดูรอนที่กรุงปักกิ่งอีกดวย
จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิงที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง	ซึ่งมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก

ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจี	จนเป็นที่มาของชื่อถนนแหงน้ี	โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม	400	ปี
สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	ในถนนยานการคาแหงน้ี	เป็นแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องประดับ	อัญมณีชั้นเยี่ยม	รานเครื่องดื่ม	รานอาหารพื้นเมือง	และรานขายของที่ระลึก	ฯลฯ	นอกจาก
น้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารสุกี้เห็ด
ทีพ่ัก	โรงแรม	LONGWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน	มีจํานวนประชากร
ประมาณ	3,740,000	คน	โดยมีประมาณ	1,055,000	คนที่อาศัยอยูในเขตเมือง
ตัวเมืองตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบเตียนฉือดานทิศเหนือ	เน่ืองจากมีอากาศอบอุน
ตลอดทั้งปี	จึงถูกขนานนามวา	"นครแหงฤดูใบไมผลิ"

เขาซีซาน	ตั้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง	29	กิโลเมตร	เป็นสวนหน่ึงของวัดใน
ลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843	บางชวงของเสนทางตองผานอุโมงคหิน
ที่สกัดไวตามไหลเขา	พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้ดวยแรง
ศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	1,000	ปี	การมาเที่ยว
ชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนหมิง	เตียนฉือ	และ
การมา	ลอดประตูมังกร	หลงเหมิน	ซึ่งสรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	เชื่อกันวา
เป็น	ประตูแหงความสิริมงคล	ซึ่งถาผูใดไดเดินลอดผานประตูแหงน้ี	จะประสบ
แตความสําเร็จโชคดี	ตอนลอดประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย	กอนที่
เราจะเดินผานประตูมังกรน้ี	ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด	เดินผานเขาไป
ก็แตะ	1	ครั้ง	ประตูแหงน้ีตั้งเดนเป็นสงาอยูริมหนาผา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารกวงตุง

ทะเลสาบเตียนฉือ	(อังกฤษ:	Lake	Dian,	หรือ	ทะเลสาบคุนหมิง	(���)	เป็น
ทะเลสาบปิดขนาดใหญ	ตั้งอยูติดกับเมืองคุนหมิง	มณฑลยูนนาน	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นทะเลสาบน้ําจืด	ตั้งอยูที่ระดับความสูง
1,886.5	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มีพื้นที่	298	ตารางกิโลเมตร	มีความยาว
จากริมฝ่ังดานทิศเหนือจรดทิศใต	39	กิโลเมตร	มีความลึกเฉลี่ย	4.4	เมตร	จาก
ความงดงามของทะเลสาบน้ี	ทําใหถูกขนานนามวา	"ไขมุกทอแสงแหง
ที่ราบสูง"	และยังเป็นตนแบบในการสรางทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวัง
ฤดูรอนที่กรุงปักกิ่ง

ถนนคนเดินจินป้ีลู	ถนนที่เกาแกที่สุดใจกลางนครคุนหมิง	ซี่งสัญลักษณของ
ถนนคนเดินแหงน้ีก็คือซุมประตูมาทอง	และซุมประตูไกมรกต	ตั้งอยูตอนกลาง
ของถนน	ซึ่งภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจีจึงเอาคํายอ	“จินป้ี”	มาขนานนาม
ถนนวาจินป้ีลู	ใหทานไดชอปป้ิงกันตามอัธยาศัย	ในถนนยานถนนจินป้ีลูแหงน้ี
เป็นแหลงเสื้อผาแบรนดเนม	ทั้งของจีนและตางประเทศ	เครื่องประดับอัญมณี
ชั้นเยี่ยม	รานเครื่องดื่ม	รานอาหารพื้นเมือง	ซูเปอรมารเก็ต	และรานขายของที่
ระลึกตางๆมากมาย



ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก	ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและป้ีจี	จนเป็น
ที่มาของชื่อถนนแหงน้ี	โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม	400	ปี	สรางขึน้
ในสมัยราชวงศหมิง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารสุกี้เห็ด
	พักที่	LONGWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําคณะเขาชม	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปีภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลาง
ลานมีสระน้ําขนาดใหญ	มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเป็นอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ	์ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่	15	ของ
ไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว	ณ	ที่วัดหยวนทงแหงน้ี
นําทานสูยานการคาของ	เมืองโบราณกวนตู	เป็นแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟ้ืนฟูใหเป็นแหลงการคา	แหลง

ซอปป้ิง	เสื้อผา	อาหารพื้นเมือง	ขนม	และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน	พัก
ผอนหยอนใจ	ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษสถาปัตยกรรมของรานคาราน
ขายแบบจีนใน	สมัยกอน	สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเป็นเจดียแบบธิเบต	และดานหลังของเมือง
โบราณ	เป็นที่ตั้งของวัดลามะ	หรือวัดธิเบต	เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนในคุนห
มิงที่มีหลากหลายชาติพันธ	แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดยางอี้เหลียง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบิน
17.45	น.	ออกเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่8L9597

19.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นวัดเกาแกที่มีอายุรวม	1,200	ปี	วัดหยวนทงถูกสรางในสมัยราชวงศ	ถัง	วัด
หยวนทงตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง	จุดเดนของวัดอยูที่อาคารตาง	ๆ	ภายในวัด
จะสรางอยูบริเวณตีนเขา	ซึ่งแตกตางไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสรางไวในที่
สูง	เชน	บนยอดเขาหรือเนินเขา	มีการเลาขานกันวาแตเดิมวัดหยวนทงเป็น
เพียงศาลเจาแมกวนอิม	มีโบถสไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
จําลองที่ทานนายกเกรียงศักดิ	์ชมะนันท	ไดอันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางไทย	–	จีน	อีกดวย

เมืองโบราณกวนตู	เป็นทั้งแหลงทองเที่ยว	สถานที่ชอปป้ิง	เสื้อผา	อาหารพื้น
เมือง	รวมทั้งอาหารที่หลากหลายมีใหเลือกซื้อมากมาย	อีกทั้งยังเป็นลาน
เอนกประสงคที่ชาวจีนในนครคุณหมิงจะมาเดินเลน	ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณสรางขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษสถาปัตยกรรมของราน	คาแบบจีนใน
สมัยกอน



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เป็ดยางอี้เหลียง

เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมานานราว	90
ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นองชาวเมืองคุนหมิงอ
ยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็นศูนยกลางการบินขนาด
ใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญเป็นอันดับ
4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

13.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

14.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
15.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
16.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
17.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว
18.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาทกรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง
1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยัน

เม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจาก
ทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให



เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	กระเปาเดินทาง
3.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดทาละ	20	กิโลกรัม	หากน้ําหนักเกินจะตองเสียคา

ใชจายเพิ่มเติม
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
6.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	200	หยวน/ทาน/ทริป
9.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท
หมายเหตุ	:	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท

1.	เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดิน
ทางครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
2.	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบ
ริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิ่ม	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้

**วีซากรุปใชสําเนาหนาพาสปอรต	แสกน	2	หนาชัด	+	รูปถายสแกนชัดเจน	เงื่อนไขรูปถาย	ใชมาตรฐาน
เดียวกับรูปถายยื่นเขาสถานทูต**
โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไปนี
1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก
9.อิหราน	10.โซมาเรีย	11.อียิปต	12.ซาอุดีอาระเบีย	13.ซีเรีย	14.เลบานอน	15.อินเดีย	16.ศรีลังกา	17.ลิเบีย
18.ซูดาน	19.แอลจีเรีย	20.ไนจีเรีย	21.ตุรกี	22.เยเมน	23.โอมาน	24.จอรแดน	ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมู
คณะ(กรุป)	ไดตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดีย่ว	เทานัน้	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน	ทําการ
***เดินทางเขาประเทศดังกลาวตัง้แต	ปี	2014	เป็นตนมา***

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย

**	ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี	**



-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือ

รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)	
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ
อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียม
พรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร	อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดิน
ทาง)

9.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา	ผูที่ประสงคจะใช
หนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

10.	ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

11.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา

3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

http://www.consular.go.th/


สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
-	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
-	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
-	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
-	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาวีซาแบบกรุป	ทานละ	1,000	บาท	***ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทอง
ถิ่นทานละ	200	หยวน	/ทริป/ตอทาน	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ***ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	ทุกวัน

ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานบัวหิมะ	รานนวดฝาเทา	รานใบชา	รานหยก	รานผีเซยะ	และราน
ไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
*กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


