วันแรก กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง
13.00 น.
พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางเข้ า 10 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไชน่ าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) โดย
พบเจ้ าหน้ าทีต้อนรับ คอยอํานวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋ าเดินทาง และนําท่านเช็คอินรับบัตรทีนังบนเครื องบิน
(สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ ให้ โหลดกระเป๋ าได้ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมเป็ น 46 กก.)
15.55 น.
เหิรฟ้ าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
เทียวบินที MU742 (ใช้ ระยะเวลาบิน 2 ชัวโมง 30 นาที)
19.25 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาทีประเทศจีนเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
หลังจากผ่านขั นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ ว รับกระเป๋ าสัมภาระพร้ อมออกเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เมืองหลัก
ของเขตปกครองตนเองชนชาติอีฉ่ฉู ง เดิมเมืองฉู่ฉงมีชือเสียงในการผลิตผ้ าไหม และบุหรี การเดินทางสูเ่ มืองนี ใช้ เวลาทางรถไป
ทางเหนือ 2 ชัวโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร (ทางด่วน) เป็ นเมืองท่องเทียวทีตั งอยูร่ ะหว่างเมืองคุนหมิงกลับ
เมืองต้ าลี
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที
JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
วันทีสอง
เช้ า

เมืองต้ าหลี - เมืองเก่ าต้ าหลี – เจดีย์สามองค์ (ผ่ านชม) – โค้ งแรกแม่ นํ าแยงซีเกียง
ช่ องเขาเสือกระโจน - เจดีย์จ้วงจิง - เมืองเก่ าจงเตี ยน
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองต้ าหลี ต้ าหลีเป็ นเมืองเก่าแก่ ตั งอยู่บริ เวณทีราบลุม่ ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชังช้ าน ซึ งมีภูเขา
มังกรหยกอยูท่ างด้ านตะวันตกของเมือง เป็ นเมืองเอกของ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้ าหลี มณฑลยูนนานทางตอนใต้ ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ าหลีมีชือเสียงในฐานะเป็ นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึงนําไปใช้ ในการก่อสร้ างและประดับ
ตกแต่งอาคาร รมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขาทีงดงาม
จากนั นนําคณะเดินชม เมืองเก่ าต้ าหลี ทีสร้ างขึ นเมือกว่า 1,000 ปี ก่อน แต่ถึงแม้ ได้ ผ่านกาลเวลามาช้ านาน แต่เมืองโบราณ
แห่งนีก็ยงั คงอยู่ในสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์ ท่านจะเห็นประตูเมืองทั งด้ านใต้ และด้ านเหนือทีมีสถาปั ตยกรรมสอดรับกัน ตามสอง
ฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้ างไว้ อย่างกระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ทีตดั ผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึงซึงทุก
วันนี ได้ กลายเป็ นถนนย่านการค้ าทีคึกคัก ตามสองข้ างถนนเต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มีพอ่ ค้ าชาวไป๋ ที แต่งชุดประจําเผ่าขายสินค้ า
พื นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้ าหลี ผ้ าพื นเมืองและเครื องเงิน และอาหารท้ องถื นต่างๆ ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมเจดีย์สาม
องค์ แห่ งวัดฉงเซิน ซึงเป็ นสัญลักษณ์ แห่งเมืองต้ าหลี ตั งตระหง่านเผชิญหน้ ากับทะเลสาป อยู่ห่างไปทางเหนือของเมือง
เก่าต้ าหลีประมาณหนึงกิโลเมตร โดยเจดีย์ทั งสามก่อสร้ างด้ วยอิฐ องค์ใหญ่ที สดุ และเป็ นองค์ประธาน 16 ชั นอยู่ตรงกลาง มี

เทียง

คํา
พักที
วันทีสาม
เช้ า

เทียง

รู ปทรงสีเหลียม สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมือสร้ างอาณาจักรต้ าหลีเมือประมาณ 1,000 ปี ทีผ่านมา ส่วนเจดีย์อีกสององค์
สร้ างในสมัยราชวงศ์ซ้อง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี ยน(แชงกรี-ล่ า) ซึงอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึงมีพรมแดนติดกับอาณา
เขตหนาซี ของเมืองลีเจียง และอาณาจักรหยี ของเมือ งหนิงหลาง ซึงอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้ วย
ธรรมชาติทีงดงามของป่ าไม้ , ทุง่ หญ้ า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้ วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที งดงาม สถานที
แห่งนี จึงได้ ชือว่า “ ดินแดนแห่งความฝั น ”ระหว่างทางแวะชม โค้ งแรกของแม่ นํ าแยงซีเกียง ซึงเกิดจากแม่นํ าจินซาเจียง ที
ไหลลงมาจากชิ ง ไห่แ ละทิ เ บต ซึ ง เป็ นที ร าบสูง ไหลลงมากระทบกับ เขาไห่ห ลอ แล้ ว หัก เส้ น ทางโค้ ง 180 องศาไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่นํ าอีกสายหนึงกลายเป็ นแม่นํ าแยงซีเกียง
จากนั นนําท่านชมช่ องเขาเสือกระโจน “ไทเกอร์ ลปิ ปิ งจอร์ จ’’ ซึงเป็ นช่องแคบช่วงแม่นํ าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่นํ า
ทรายทอง) เป็ นช่องแคบทีมีนํ าไหลเชียวมาก ช่วงทีแคบทีสดุ ประมาณ30 เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี มีความ
แคบมาก จนทําให้ เสือสามารกระโดดข้ ามไปยังฝั งตรงข้ ามได้ จึงเป็ นทีมาของชือช่องแคบเสือกระโจน”ซึงทีตรงนี ท่านจะได้ ชมวิว
ภูเขาหิมะมังกรหยกในด้ านทีสงู ทีสดุ ด้ วย
หลังจากนั นนําท่านเดินทางเข้ าสูเ่ ขต เมืองจงเตี ยน ระหว่างทางท่านจะได้ พบกับท้ องทุ่งกว้ างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรี แทะเล็ม
หญ้ าอยูข่ ้ างบ้ านของชาวทิเบต ทีอยูบ่ นความสูง 3,350 เมตร จากระดับนํ าทะเล เป็ นจุดทีเจ้ าหน้ าทีจีนสันนิฐานว่า คือเขตเมือง
สวรรค์ หรื อ แชงการี ลา่ ทีกล่าวไว้ ในหนังสือ “ขอบฟ้ าทีเลือนหาย’’ THE LOST HORIZON ชม เจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรง
ระฆัง) ให้ ทา่ นสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพืออธิษฐานขอพรเพือความเป็ นศิริมงคล
จากนั นให้ทา่ นได้ เดินเทียวชมในเขต เมืองเก่ าจงเตี ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้ าซอยเล็กซอยน้ อย ชมบ้ านเรื อนก่อสร้ างแบบ
โบราณ เลือกซื อของทีระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้ หางจามรี เครื องประดับดินเผา เครื องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง
แดงแบบทิเบต
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
HEAVEN SUNSHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
เต๋ อชิง – ภูเขาหิมะเหม่ ยลี – ธารนํ าแข็งหมิงหย่ง
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋ อชิง ซึงอยูล่ กึ เข้ าไปทางเหนือสุดของมณฑลยูนนาน บริ เวณชายแดนยูนนาน-ทิเบต-เสฉวน เป็ นเมือง
ทีอยู่บนความสูงถึง 3,550 เมตร เหนือระดับนํ าทะเลอันเป็ นส่วนหนึงของเทือกเขาหิมาลัย โดย 80% ของชาวบ้ านทีอาศัยใน
พื นทีเป็ นชาวทิเบต นับเป็ นเมืองเล็กของทิเบตทีเราสามารถเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุฐาต
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา
พักที
วันทีสี

เช้ า

เทียง

นําท่านชมวิว ภูเขาหิมะเหมยหลี ตั งอยูด่ ้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเต๋อชิ น แนวภูเขาตั งอยู่ระหว่างกลางแม่นํ าสอง
สายคือนู้เจียงและชางเจียงแม่นํ าโขง ยอดเขาทีมีความสูงระดับนํ าทะเลโดยเฉลียสูงกว่า 6,000 เมตร มีด้วยกัน 13 ยอด ถูก
ขนานนามว่า “บุตรแห่ง กษั ต ริ ย์ ทั ง13” ยอด เขาหลักคาวาเกโปสูง ถึ ง 6,740เมตร คื อยอดเขาที สูง ที สุด ในมณฑลยูนนาน
ทัศนียภาพของภูเขาหิมะเหมยหลียงั เพียบพร้ อมไปด้ วยความงามอันแท้ จริ ง และอุดมไปด้ วยกลิ นอายความเชือขนบธรรมเนียม
และประเพณีของชนกลุม่ น้ อยและยังจัดเป็ นพื นที ทีระบบนิเวศทียงั อุดมสมบรูณ์
บนภูเขาหิมะเหมยหลียงั มีธารนํ าแข็ง ถึง 4 แห่ง ธารนํ าแข็งทีใหญ่ทีสดุ ได้ แก่ ธารนํ าแข็งหมิงหย่ ง โดยธารนํ าแข็งทอดตัวจาก
บนภูเขาหิมะเหมยหลีบนความสูงเหนือระดับนํ าทะเล6,740 เมตร ลงมายังเขตป่ าดงทีอยู่ด้านล่างทีระดับนํ าทะเล2,700 เมตร
ด้ วยความยาว 7 กิโลเมตร นับเป็ นธารนํ าแข็งทีทอดตัวลงมาทางทิศใต้ มากทีสดุ ของจีน แต่เนืองจากภาวะโลกร้ อนทีทวีความ
รุนแรงมากขึ นเรื อยๆ ทําให้ การละลายของธารนํ าแข็งทีขยายตัวเร็ วขึ น ทําให้ ธารนํ าแข็งนี มีการหดตัวราวปี ละ50 เมตร นําท่าน
เดินทางสูห่ มูบ่ ้ านหมิงหย่ง เป็ นหมูบ่ ้ านทิเบตโบราณทีตั งอยูร่ ิ มแม่นํ าทีละลายมาจากธารนํ าแข็ง นําท่านขึ นภูเขาโดยรถแบตเตอรี
สูบ่ ริ เวณจุดชมวิว ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปคูก่ บั ธารนํ าแข็งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
GUAN JING TIAN TANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
ภูเขาหิมะเหม่ ยลีสะท้ อนแสงทอง - วัดเฟยไหล - ลีเจียง - เมืองเก่ าลีเจียง
นําท่านชมภาพแห่งความสวยงามของภูเขาหิมะเหมยลีในยามเช้ า เมือดวงอาทิตย์โผล่รับวันใหม่ในวันทีท้องฟ้ าสดใด แสงจาก
ดวงอาทิตย์จะสะท้ อนกับนํ าแข็งบนภูเขาหิมะเหม่ยลีกลายเป็ นสีทองสวยงาม ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดเฟยไหล วัดแห่งนี เป็ นทีประดิษฐานรูปปั นเทพนาเคอจาซี ผู้สงิ สถิตอยู่ ณ ยอดเขาคาเกอโป และมีตํานานเล่าว่า
ในสมัยพระเจ้ าหวงตี พระองค์มีพระราชดําริ กบั เจ้ าอาวาสวัดหลวงแห่งหนึ งให้ มาสร้ างวัด ณ ทีแห่งนี แต่เจ้ าอาวาสนิงเฉยเหล่า
ขุนนางทีตามเสด็จมาโกรธมากจึงให้ เหล่าเกจิอาจารย์มาประกอบพิธีก่อเกิดฟ้ าฝน พายุคะนองหอบเอาอุโบสถทั งหลังลอยมาตั ง
เด่นสง่าอยูบ่ ริ เวณนี จากจุดนี เมือมองลงไปเบื องล่างจะมองเห็นหุบเหวทีมีแม่นํ าหลานชางไหล คดเคียวเปรี ยบเสมือนมังกรเลื อย
จากนัน นํ า ท่า นเดิ น ทางกลับสู่ เมื อ งลีเ จี ย ง ลีเจี ย งเป็ นเมือ งเล็ก ๆ ที ตั ง อยู่ท่ามกลางขุน เขาทางตอนเหนือ ของต้ า ลี ซึง มี
ประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับนํ าทะเล ทําให้ มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ลีเจียงเป็ นทีตั งถินฐานของชนเผ่าหน่าซี ทีอพยพมาจากทิเบต ซึงมีความน่าสนใจตรงทีเผ่านาซีเป็ นเผ่าทีหญิงเป็ นใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ เวลาอิสระแก่ทา่ นได้ เดินชม เมืองเก่ าลีเจียง หรื อ เมืองโบราณต้ าเอี ยนเจิ น เมืองเก่าแก่อายุกว่า800 ปี ซึงภายในเมืองเก่า
นั นงดงามไปด้ วยสถาปั ตยกรรมบ้ านเรื อนสไตล์จีนเก่าแก่ทีหาชมได้ ยาก และได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตียม
โบราณทีเคยเห็นตามหนังจีนย้ อนยุค บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ถกู ปรับเปลียนให้ กลายมาเป็ นร้ านค้ าขายของมากมาย มีสนิ ค้ าพื นเมือง

คํา
พักที
วันทีห้า
เช้ า

เทียง

คํา
พักที
วันทีหก
เช้ า

และอาหารสารพัดอย่างให้ ได้ เดินเลือกซื อกันอย่างเพลิดเพลิน ย่านเมืองเก่านี มีชือเสียงจากคูคลองและสะพานที มีอยู่มากมาย
จนได้ รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และยังเป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้ วย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วยเมนู สุกี ปลาแซลมอล
XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
สระนํ ามังกรดํา – คุนหมิง – ร้ านบัวหิมะ – ร้ านหยก
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สระนํ ามังกรดํา อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึงเรี ยกว่า สวนยู้วฉวน ตั งอยูใ่ นตัวเมืองลีเจียง ห่างจากตัวเมืองเก่า
ลีเจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื นทีประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้ างขึ นเมือปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง
(แมนจู) สระนํ ามังกรดํามีจุดเด่นที ความใสของนํ าทีใสราวกับมรกต สะท้ อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้ อย่าง
ชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกทีมองจากบริ เวณสระมังกรดําเป็ นหนึงในทิวทัศน์ทีงดงามทีสดุ ของจีน
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองทีได้ ถกู ขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอด
ปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลีย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองทีใหญ่
ทีสดุ ในมณฑลยูนนาน ตั งอยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ทีสดุ เป็ นอันดับ 6 จากทั งหมด27 มณฑล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ร้ านบัวหิมะ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื อครีมเป่ าซูถ่ งั หรื อทีร้ ูจกั กันดีในชือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ าน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย
จากนันนําท่านสู่ ร้ านหยก หยกเป็ นอัญมณีทีมีคา่ มีราคาสูง และได้ รับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื อกันว่า หยกเป็ น
เครื องประดับนําโชค ผู้ใดทีครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริ ญรุ่งเรื องอย่างน่าอัศจรรย์ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื อ
เป็ นของฝากอันลํ าค่าแก่คนทีทา่ นรัก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วยเมนู สุกี เห็ดไก่ ดาํ
LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า

ร้ านใบชา - คุนหมิง – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชิมชาที ร้ านใบชา ให้ ท่านได้ ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์ ” ชาทีมีชือเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั นตอนการชงชาผู่เอ่อร์
ใบชาทีได้ ชือว่าเป็ นใบชาเพือสุขภาพและความงาม
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย
13.15 น.เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทียวบินที MU741
(ใช้ ระยะเวลาบิน 2 ชัวโมง 30 นาที)

14.55 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*********************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั งก่อนทําการ
ออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
**สถานทีทอ่ งเทียว และโรงแรมทีพกั อาจจะมีการสลับปรับเปลียนขึ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลัก**
**โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นสําคัญ**
อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุตาํ กว่ า18ปี )

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุตาํ กว่ า18ปี )

พักเดียว
เพิม

ราคา
ไม่ รวม
ตัว

25 - 30 มกราคม 2561

22,777

22,777

22,777

5,000

15,900

01 – 06 กุมภาพันธ์ 2561

22,777

22,777

22,777

5,000

15,900

01 – 06 มีนาคม 2561

23,777

23,777

23,777

5,000

15,900

14 – 19 มีนาคม 2561

23,777

23,777

23,777

5,000

15,900

28 มี.ค. – 02 เม.ย.61

23,777

23,777

23,777

5,000

15,900

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถินและหัวหน้ าทัวร์
ท่ านละ 200 หยวน/ทริป/ต่ อท่ าน***
คณะยืนยันการเดินทางที 15 ท่ านมีหัวหน้ าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ ***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจีนเพือร่ วมโปรโมทสินค้ าพื นเมือง ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์
จากผ้ าไหม, ร้ านไข่ มุก , ร้ านปี เซียะ ซึงจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จึงอยากเรี ยนชี แจง
ลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื อหรื อไม่ ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ

บังคับใดๆ ทั งสิ น และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ าร้ านรั ฐบาลทุกเมือง หรื อหากท่ านต้ องการแยกตัวออกจากคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน/ท่ าน/วัน
 โรงแรมทีพกั ทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
 ณ สถานทีทอ่ งเทียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้ วมาจําหน่ายในวันสุดท้ าย ลูกทัวร์ ทา่ นใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็
ไม่ต้องซื อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ทั งสิ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. โหลดได้ 2 ชิ น รวมเป็ น46 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าวีซา่ กรุ๊ปท่องเทียวเข้ าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านั น!!!!
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่ วีซา่ กรุ๊ปผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซา่ เดี ยว
ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ น ท่านละ 200 หยวน/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจา่ ย 3%
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรีด มินบิ าร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
เงือนไขการชําระค่ าบริการ

1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระเงิน
หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ ถือว่านักท่องเที ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์
นั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทํา
การของทางบริ ษั
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื อนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทาง
บริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที ยวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อมหลัก ฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื อนไขการคืน
เงินค่าบริ การดังนี
2.1
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3
ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทั งหมดทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที
ชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเทียวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
2.4
เนืองจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึงเมือจองและจ่ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะ
ไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั งสิ นและในกรณีทีออกตัวเครื องบินไปแล้ ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื องขอคืน
ค่าตัวหรื อขอคืนค่าทัวร์ ทั งหมดหรื อบางส่วนได้
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรื อซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทํา
การของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที ยวหรื อ
เอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที ยวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที ทางบริ ษัทกําหนด
เพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชื อ เลขทีหนังสือเดินทาง และ
อืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสา รลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริ ษัทกํากับเท่านั น
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที
โหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้
ท้ องเครื องบินเท่านั น
3. IATA ได้ กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรี สาํ รองขึ นไปบนเครืองบินดังนี

แบตเตอรี สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ นเครื องบินได้ ในจํานวนและปริ มาณทีจํากัด ได้ แก่
4.1 แบตเตอรี สาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ าน้ อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้ อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ นเครื องได้ ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี สาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนําขึ นเครื องได้ ไม่เกินคนละ2 ก้ อน
4.3 แบตเตอรี สาํ รองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ ามนําขึ นเครื องในทุกกรณี
5. ห้ ามนําแบตเตอรี สาํ รองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผู้เดินทางอายุตาํ กว่ า 18 ปี
การทําวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทียวนันใช้ แค่ เพียงสําเนาพาสสปอต์ ทีชัดเจนเท่ านัน !!
ลูกค้ าไม่ ต้องส่ งเล่ มพาสสปอต์ ตัวจริงมา

