


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติฉางสุย	-	นครคุนห
มิง

พักที่	ENJOYING
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 เมืองเจี้ยนสุย	-	ประตูเมืองเจี้ยนสุย	-	วัดขงจือ๊	หรือ	อารามขงจื้อ
-	บํานสวนตระกูลจู

พักที่	TONGXING
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 เมืองหยวนหยาง	-	นาขั้นบันไดตั่วอีซู	/	ทุงนาขั้นบันไดหยวน
หยาง	-	จุดชมวิวปากเสือโครง	หรือ	เหลาหูจุย

พักที่	YUN	TI	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	4
ดาว

4 นครคุนหมิง	-	ตงซวน	/	หงถูตี้ พักที่	HONGTUDI
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 ผืนดินสีแดงตงชวน	-	นครคุนหมิง
พักที่	ENJOYING
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

6 รานหยก	-	วัดหยวนทง	-	สนามบินคุนหมิง	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

5	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 ฿23,799 ฿23,799 ฿23,799 ฿4,500

28	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 ฿26,799 ฿26,799 ฿26,799 ฿4,500



ชวงบาย
12.30.	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)	ชัน้

4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน
15.45	น.	เหินฟาสู	เมืองคุนหมิง	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	MU	742	Q
19.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติฉางสุย	เมืองคุนหมิง	เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดใน

มณฑลยูนนาน	ไดสมญานามวา	“	นครแหงฤดูใบไมผลิ	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสูที่
ภัตาคาร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินนาชาติฉางสุย	KUNMING	CHANGSHUI	INTERNATIONAL
AIRPORT	เป็นสนามบินแหงใหมที่มาแทนสนามบินอูเจียปา	ซึ่งเปิดบริการมา
นานราว	90	ปี	สนามบินแหงใหมน้ีตั้งอยูหางจากตัวเมืองคุนหมิงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ	25	กม.	เปิดใหบริการแกพี่นอง
ชาวเมืองคุนหมิงอยางเป็นทางการ	เมื่อวันที่	28	มิ.ย.	2555	ที่ผานมา	เป็น
ศูนยกลางการบินขนาดใหญที่ไดรับการอนุมัติการกอสรางในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีนฉบับที่	11	(ปี	2549	-	2553)	และเป็นสนามบินที่
มีขนาดใหญเป็นอันดับ	4	ของจีน	รองจากสนามบินกรุงปักกิ่ง	สนามบินผูตง
นครเซี่ยงไฮ	และสนามบินไปหยุนนครกวางโจว	มีพื้นที่รวมราว	260,000
ตร.ม.	เป็นสนามบินระดับมาตรฐาน	4F	สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ
อยางแอรบัส	380	ได	ประกอบดวย	2	รันเวย	ความยาว	4,500	เมตร	และ
4,000	เมตร	(ในอนาคตจะสรางอีก	2	รันเวย	ซึ่งมีความยาว	3,200	เมตร)	อีก
ทั้งถูกออกแบบใหสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารถึง	38	ลานคน	(หากรวม
เฟส	2	จะสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง	60	ลานคน)	สินคาและพัสดุ	950,000
ตัน	และเครื่องบินมาตรฐานขึน้-ลง	303,000	ลํา

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



	พักที่	ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเจี้ยนสุย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองคุนหมิง

ไดชื่อวาเป็นเมืองประวัติศาสตรยาวนานถึงประมาณ	1,300	ปี	ในปี	ค.ศ.1994	เมืองเจี้ยนสุยไดรับการอนุมัติ	จาก
สภาบริหารประเทศใหเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเป็นอันดับที่	3	ของจีน	เป็น
ศูนยกลางการคาและรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองไวไดเป็นอยางดี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	ซุมประตูเมืองเจี้ยนสุย	หรือเชาหยางโหลว	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมือง	ซึ่งคงความ

งดงามดวยศิลปกรรมแบบจีนโบราณ
นําทานเดินทางสู	วัดขงจื้อ	ซึ่งเป็นวัดในศาสนาขงจื้อที่ใหญที่สุดอันดับสองของประเทศจีน	รองจากวัดที่บาน

เกิดของขงจื้อที่ชวีผู	มณฑลชานตง	ใหทานไดสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พื่อเป็นสิริมงคล
จากน้ันนําทานชม	บานสวนตระกูลจู	ซึ่งเป็นคฤหาสนพื้นเมืองขนาดใหญ	ที่โดดเดนของเขตเตี้ยนหนาน	โดย

พื้นที่ของสิ่งกอสรางกวา	20,000	ตร.ม.	ประกอบไปดวย	สวนดอกไม	อาคารตาง	ๆ	ที่มีหองทั้งหมด	214	หอง
ประตูหนาตางมีการตกแตงดวยไมฉลุลวดลายที่แกะสลักอยางประณีตสวยงาม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TONGXING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองเจี้ยนสุย	ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองคุนหมิง	ไดชื่อวาเป็นเมือง
ประวัติศาสตรยาวนานถึงประมาณ	1,300	ปี	ในปี	ค.ศ.1994	เมืองเจี้ยนสุยได
รับการอนุมัติ	จากสภาบริหารประเทศใหเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเป็นอันดับที่	3	ของจีน	เป็นศูนยกลางการคาและ
รักษามรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองไวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ซุมประตูเมืองเจี้ยนสุย	หรือเชาหยางโหลว	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมือง
ซึ่งคงความงดงามดวยศิลปกรรมแบบจีนโบราณ	หนาประตูเมืองซื่งอยูตรงวง
เวียนในกลางเจี้ยนสุย	บรรยากาศ	เหมือนมาลานคนเมือง	เป็นการชุมนุมรอง
เตน	น่ังเลนของชาวเมือง	ขึน้ไปชั้นสองและชั้นสามซึ่งเป็นหอจัดแสดงภาพถาย
ของคนจีนสมัยกอน	ที่



วัดขงจือ๊	อดีตสถานที่พํานักของทานขงจือ๊ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองชวีฟ ู	ในปี
478	กอนคริสตกาลง	อาคารหลักของศาลเจาคือ	“หอตาเฉิง”	อันเป็นสถานที่
ประกอบพิธีเซนไหวขงจือ๊ที่สรางขึน้ในศตวรรษที่	18	มีเสาหินแกะสลักลาย
มังกร	28	ตน	รองรับน้ําหนักหลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของวัด
และจักรพรรดิเทาน้ันแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญแกทานและหลักธรรม
ของทาน	หมายเหตุ	:	"ศาลและสุสานขงจือ๊และคฤหาสนตระกูลขงในฉวีฝ ู"	ได
รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม	เมื่อปี	ค.ศ.1994

บานสวนตระกูลจู	ซึ่งเป็นคฤหาสนพื้นเมืองขนาดใหญ	ที่โดดเดนของเขตเตี้ยน
หนาน	โดยพื้นที่ของสิ่งกอสรางกวา	20,000	ตร.ม.	ประกอบไปดวย	สวน
ดอกไม	อาคารตาง	ๆ	ที่มีหองทั้งหมด	214	หอง	ประตูหนาตางมีการตกแตง
ดวยไมฉลุลวดลายที่แกะสลักอยางประณีตสวยงาม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TONGXING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหยวนหยาง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เมืองแหงแปลงนาขั้นบันไดที่

ใหญที่สุดในโลก	ดวยพื้นที่กวา	14,000	ไร
จากน้ันนําทานชม	นาขัน้บันไดตัว่อีซู	ที่ลดหลั่นลงไปในหุบเขาหอมลอมดวยภูเขา	3	ดาน	ชมทะเลหมอกกับ

หมูบานที่บานมีรูปทรงคลายดอกเห็ด	ที่ตั้งเป็นหยอม	ๆ	อยูบนนาขั้นบันไดกวา	6,000	ไร	ที่เรียงเป็นแนวขวาง
จากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก	ที่น่ีจะมีทะเลหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี	ใหทานถายรูปกับนาขั้นบันไดและ
หมูบานกลางหุบเขาขอชาวเผาฮาหน่ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	จุดชมวิวปากเสือโครง	หรือ	เหลาหูจุย	แหงนาขั้นบันไดหยวนหยาง
จากน้ันนําทานชม	ชมวิวพระอาทิตยตก	ทามกลางแปลงนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น	ที่มีกระทอมกลางนากวารอย

หลัง	ซึ่งไดรับการยกยองจากเหลาชางภาพใหเป็นทัศนียภาพแหงแปลงนาขันบันไดที่สวยที่สุดในโลก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่YUN	TI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองหยวนหยาง	เป็นเมืองที่ตั้งบนเขาสูง	อากาศจึงคอนขางสบายตลอดปี	ใน
ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีจะมีนักทองเที่ยวมาเยือน
เมืองน้ีเป็นจํานวนมาก	สําหรับความโดดเดนของเมืองหยวนหยางน้ัน	นักทอง
เที่ยวที่มาเยือนจะไดพบกับความงดงามของทุงนาแบบขั้นบันได	ที่จะมีความ
สวยงามแตกตางกันไปตามชวงฤดูกาล	แตจะสวยที่สุดก็คงเป็นชวงใกลๆฤดู
เก็บเกี่ยว	เมืองแหงแปลงนาขั้นบันไดที่ใหญที่สุดในโลก	ดวยพื้นที่กวา	14,000



ไร

นาขั้นบันไดตั่วอีซู	ที่ลดหลั่นลงไปในหุบเขาหอมลอมดวยภูเขา	3	ดาน	ชมทะเล
หมอกกับหมูบานที่บานมีรูปทรงคลายดอกเห็ด	ที่ตั้งเป็นหยอม	ๆ	อยูบนนาขั้น
บันไดกวา	6,000	ไร	ที่เรียงเป็นแนวขวางจากทิศตะวันออกสูทิศตะวันตก	ที่น่ี
จะมีทะเลหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี	ใหทานถายรูปกับนาขั้นบันไดและ
หมูบานกลางหุบเขาขอชาวเผาฮาหน่ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

จุดชมวิวปากเสือโครง	หรือ	เหลาหูจุย	แหงนาขั้นบันไดหยวนหยาง	จากน้ันนํา
ทานชม	ชมวิวพระอาทิตยตก	ทามกลางแปลงนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น	ที่มี
กระทอมกลางนากวารอยหลัง	ซึ่งไดรับการยกยองจากเหลาชางภาพใหเป็น
ทัศนียภาพแหงแปลงนาขันบันไดที่สวยที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	YUN	TI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองคุนหมิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5	ชัว่โมง)	เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน	ซึ่ง

หอมลอมดวยภูเขาสูงทั้งสามดาน	สวนดานใตติด	ทะเลสาบเตียนฉือ	จึงทําใหเมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี
จากน้ันนําทานแวะ	รานชา	ชิมชาตนกําเนิด	ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุง

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองตงชวน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3ชัว่โมง)	อยูทางตอนเหนือของคุนหมิง

สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	2,600	ฟุต	เป็นเขตพื้นที่สีแดง	อยูหางไกลจากสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหลาย	พื้น
แผนดินที่เป็นสีแดงเกิดจากการออกซิไดรของธาตุเหล็กและแรธาตุอื่นๆ	ที่อยูในดิน	จึงทําใหเกิดทัศนียภาพที่
สวยงาม	พืชที่สามารถปลูกไดในบริเวณน้ีไดแก	มันฝรั่ง	ขาวโอต	ขาวโพด	สีสันของพืชเหลาน้ีทําใหเกิดความ
สวยงาม	เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพื้นที่สีแดงก็จะปรากฎใหนักทองเที่ยวเห็นความสวยงามอีกแบบหน่ึง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HONGTUDI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HONGTUDI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชมวิวทิวทัศนของ	ทุงนาขัน้บันไดหลากสี	ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและฉากหมูบานเล็กๆ	ชม

ทิวทัศนอันสวยงาม	ชมตนไมเซียน	ที่ยืนเดนตะการอยูบนยอดเนินเขาอยูเพียงตนเดียวและทุงดอกไมนานา
พันธุหลากสี	ทําใหเกิดสีสรรมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดงเขมสลับกับสีทองฟาสีฟาใส	ตงซวนยังเป็นดิน
แดนบริสุทธิท์ี่รูจักกันในหมูนักถายรูปชาวจีนและทั่วโลก	ตางยกยองใหเป็นจุดที่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดแหงหน่ึง
ของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองคุนหมิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว

ไมซํ้าใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน	
จากน้ัน	อิสระชอปป้ิงถนนคนเดิน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆ	ฝากญาติสนิท	มิตรสหายกอนกลับ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
พักที	่ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
	พักที่	ENJOYING	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคานําทานนมัสการสิ่ง

ศักดิส์ิทธิ	์ณ	วัดหยวนทง	ซึ่งเป็น	“วัดที่ใหญที่สุดในนครคุนหมิง”	มีประวัติความเป็นมายาวนานกวา	1,200	ปี
นําทานนมัสการ	พระพุทธรูปจําลอง	ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
รับประทานอาหารกลางวันบริการอาหารชุด	MAC	DONALD	หรือ	KFC	ทานละ	1	ชุด

ชวงบาย
13.30	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	MU	741	Q
14.35	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ
(สําหรับกรุปทีเ่ดินทาง	วันที	่5-10	ธันวาคม	2560	ขากลับเดินทาง	โดยสายการบิน	CHINA

EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU5077	:	16.10-17.40)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล



สําหรับกรุปทีเ่ดินทาง	วันที	่5-10	ธันวาคม	2560	ขากลับเดินทาง	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN
AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU5077	:	16.10-17.40)

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

	รับประทานอาหารกลางวันบริการอาหารชุด	MAC	DONALD	หรือ	KFC	ทานละ	1	ชุด

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



กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก**
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(พาสปอรตไทย)
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระใบละ	ไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	2	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนัก

ตองไมเกิน	7	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย



หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,หัวหนาทัวรและคนขับรถ	รวม	180	หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	800	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	หามแม็ครูป	,

หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดีย่ว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้ว
และใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่อง
ประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทานัน้	และ
ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเอง
และปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการและยูนิฟอรมชุดทํางาน	**	ทานทีป่ระสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ

5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส



คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)
หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	180	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนดและไมมีราคาเด็ก	//	ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้
ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมือง

ให	นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา,	รานหยก,	รานผาไหม,นวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า/ไมมีราคาเด็ก	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก

ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย

การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง



เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน
1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน		คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ
5.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขา

ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


