วันแรก
08.00 น.

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู – คุนหมิง – ลี่เจียง
คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอร U สายการบิน
ไชนา อีสเทิรน แอรไลน เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

10.05 น.
13.20 น.

16.00 น.
19.00 น.
19.40 น.

20.00 น.

วันที่สอง
เชา

กลางวัน
บาย

ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย เที่ยวบินที่ MU 742
เดินทางถึง สนามบินเมืองคุนหมิง คุนหมิง เปนเมืองหลวงและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33
ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล
6,200 ฟุต คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทําใหมีทัศนียภาพ
สวยงามมากมาย จนไดสมญานามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 กลุม และสิ่งที่มี
เสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป นําทานเดินทางสู เมืองโบราณ
กวนตู ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนในสมัยกอน รวมถึงเปนแหลง
ทองเที่ยว ช็อปปงสินคา เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนม มีลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา
เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิ
เบต และดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต
นําทานเดินทางสูสนามบินคุนหมิงอีกครั้ง เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวเดินทางไปลี่เจียง
ออกเดินทางสู เมืองลี่เจียง โดยสายการบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน เที่ยวบินที่ MU 5955
เดินทางถึง สนามบินเมืองลี่เจียง ลี่เจียง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ชนพื้นเมืองเปนชน
เผานาซี 75% นอกจากนี้ยังมี เผาเชียง ทิเบต และเผาไป ชนเผานาซีมีภาษาและอักษรเปนของตนเอง และดนตรี
ของเผานาซียังปนดนตรีโบราณที่ไพเราะ และมีเอกลักษณเปนของตนเองอีกดวย
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม GRAND LIJIANG HOTEL, เมืองลี่เจียง หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
นั่งกระเชาขึ้นทุงหญาหวินซานผิง (รวมรถกอลฟรับ-สง) – โชวจางอวี้โหมว – อุทยานน้ําหยก –
สระน้ํามังกรดํา – ศูนยวิจยั การแพทยแผนโบราณ - เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งกระเชาไฟฟาขึ้นสู ทุงหญาหวินซานผิง อยูบนภูเขามังกรหยก ขุนเขาและธรรมชาติอันยิ่งใหญที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วประเทศจีน ชมทัศนียภาพของภูเขามังกรหยก ซึ่งมียอดเขาซานจือโตว เปนยอดที่สูงที่สุด 5,600
เมตร สามารถเห็นไดจากทุกมุกของที่ราบเมืองลี่เจียง บริเวณสันเขาที่ไมถูกหิมะปกคลุมจะมีดอกไมหลากสีสัน
นานาชนิดคอยดึงดูดใหนักเดินทางเขามาชม ซึ่งเรียกวา ทุงหญาหวินซานผิง ชมตนซุงพันป ดอกไมปานานาชนิด
ปาสน วิวทิวทัศนที่สวยงามเหนือคําบรรยาย และใหทานไดเก็บภาพของยอดเขามังกรหยกสูงเสียดฟา มีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งป จากนั้น นําชม การแสดงของชาวเผานาซี Impression Lijiang อลังการยิ่งใหญตระการตา ซึ่ง
ออกแบบและกํากับการแสดงโดยผูกํากับชื่อดังระดับโลก “จาง อวี้ โหมว” ทานจะไดชมการแสดงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมตางๆ ของชาวเผานาซี บนเวทีกลางแจงขนาดใหญ พรอมกับชมวิวฉากดานหลังเปนบรรยากาศของ
ภูเขาหิมะมังกรหยกที่สวยงามเกินคําบรรยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู อุทยานน้ําหยก ตั้งอยูเชิงภูเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามของธารน้ําไปสุยเหอ ซึ่งเปนน้ําใสบริสุทธิท์ ี่
ละลายไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้น นําทานเดินทางสู สระน้ํามังกรดํา น้ําในสระเปนน้ําที่ไหลลงมา
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เชา
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ค่ํา

จากภูเขาหิมะมังกรหยก และซึมลงในทรายมาผุดขึ้นที่สระน้ํามังกรดํา ชมทิวทัศนของยอดเขามังกรหยกที่งดงาม
และภาพสะทอนของภูเขามังกรหยก บนผิวน้ําในสระที่ใสราวกับกระจกเงา
นําทานแวะ ศูนยวิจัยการแพทยแผนโบราณ ใหทานไดรับฟงสรรพคุณยาสมุนไพรจีนที่ติดอันดับยอดนิยม
พรอมนวดผอนคลายฝาเทาดวยสมุนไพรพิเศษ จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองโบราณลี่เจียง หรือ ตาเหยียนเจิ้ง
ซึ่งเปนเมืองทีส่ รางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถัง มีประวัติยาวนานกวา 800 ป ตัวเมืองตั้งอยูทามกลาง ความโอบ
ลอมดวยสายน้ํานอยใหญ ที่ไหลมาจากสระมังกรดํา รูปรางลักษณะ คลายหินฝนหมึกจีน ซึ่งยังคงความงามในอดีต
ไวอยางสมบูรณ อาทิ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวริมธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารน้ําที่ไหล
ผานเมืองแหงนี้ ดวยความสวยงามเหลานี้ทําใหเมืองโบราณลี่เจียงไดถูกบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
โดยองคการยูเนสโก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม GRAND LIJIANG HOTEL, เมืองลี่เจียง หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
ลี่เจียง – ตาหลี่ –วัดฉงเซิ่น (รวมรถกอลฟ) – เจดียส ามองค – รานหินหยก - ตัวเมืองเกาตาหลี่ –
เมืองอันหนิง - อาบน้ําแรธรรมชาติ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ ตั้งอยูดานตะวันตกของเมืองคุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตาหลี่
หรือ ตาลีฟู ไดชื่อมาจากสมัยราชวงศถังเปนเขตนานเจา ตัวเมืองมีกําแพงลอมรอบที่สรางในสมัยราชวงศหมิง (550
ปกอน) ตัวเมืองแบงเปนเขตใหมและเขตเกา เขตเกาอนุรักษใหเปนสถานที่ทองเที่ยวโดยเฉพาะ และบูรณะเขต
ใหมใหเปนเหมือนของเกา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู วัดฉงเซิ่น (รวมรถกอลฟขึ้นสูวัดบนยอดเขา) เปนวัดในสมัยราชวงศถัง เปนวัดใหญเกาแกอยูบนเขา
ดานหลังของเจดีย 3 องค นําทานไหวขอพรพระเพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้น รถกอลฟนําทานลงสูดานลาง นํา
ชม เจดีย 3 องค ที่สรางดวยอิฐ ลัดษณะเหมือนเจดียหานปาที่ซีอาน เจดียองคใหญ สูง 69.13 เมตร เปนเจดียทึบ
16 ชั้น เจดียอีก 2 องค มีความสูง 42.19 เมตร เจดีย 3 องคนี้ ถือเปนสัญลักษณของเมืองตาหลี่ จากนั้นแวะ ราน
หยก หินศักดิ์สิทธิ์และนําโชคของชาวจีน ซึ่งเปนของล้ําคามาแตโบราณกาล เชื่อวาหากมีไวครอบครองแลวจะ
ไดรับแตสิ่งดี ๆ ร่ํารวยเงินทอง ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑจากหยกเพื่อเปนของที่ระลึก จากนั้น นําทานสู ตัว
เมืองเกาตาหลี่ ชมซุมประตูและกําแพงเมืองตาหลี่ที่สรางในสมัยราชวงศหมิง ตัวเมืองมีเนื้อที่ประมาณ 12
ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวยซุมประตู ที่ตั้งของศาลาวาการมณฑลยูนนาน ทานสามารถเดินเลนชอปปง และ
สัมผัสกับชีวิตความเปนอยูของคนพื้นเมืองอยางเต็มอิ่มไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู เมืองอันหนิง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อันหนิง มีชื่อเสียงวาเปนเมืองที่มีแหลงน้ําแรธรรมชาติอีกเมืองหนึง่ ของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม WEN QUAN XING JIN HOTEL, เมืองอันหนิง หรือเทียบเทา
เชิญทาน อาบน้ําแรธรรมชาติ ภายในโรงแรม น้ําแรธรรมชาติเมืองอันหนิง ประกอบดวยแรธาตุ ที่ชวยใหเลือด
ลมไหลเวียนดีขึ้น รักษาโรคผิวหนัง และยังชวยบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่งสวยงามอีกดวย
(กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา เสือ้ คลุม หมวกคลุมผม ผาเช็ดตัว รองเทาแตะ สําหรับการลงอาบน้ําแร)
*** สําหรับผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคความดัน โรคหัวใจ ไมแนะนําใหอาบน้ําแร ***
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วันที่หา
เชา
08.15 น.
09.05 น.

อันหนิง – คุนหมิง – วัดหยวนทง – รานบัวหิมะ - เขาซีซาน – ประตูมังกร – รานชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู คุนหมิง (ใชเวลาประมาณ 30 นาที)
นําทานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเปน “วัดที่ใหญที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเปนมายาวนาน
กวา 1,200 ป ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ใหทานชมสถาปตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ
ที่งดงาม สระน้ําใสสะอาด ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นําทานนมัสการ
พระพุทธรูปจําลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรีไดมีการ
อัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแหงนี้ จากนั้นนําทานแวะ รานบัวหิมะ ยาสามัญประจําบานที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของจีน มีสรรพคุณรักษาแผลที่เกิดไฟไหม น้ํารอนลวก แผลพุพอง ผิวหนังอักเสบ เชิญทานเลือกซื้อไว
เปนยาสามัญประจําบาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางขึ้นสู เขาซีซาน ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ. 1718 – 1843 ซึ่งสรางดวย
แรงศรัทธาของชาวบาน มีประวัติความเปนมากวา 1,000 ป ใหทานไดชมทัศนียภาพที่งดงามของทะเลสาบเตียน
ฉือ นําทานลอด ประตูมังกร ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวา เปนประตูแหงโชคลาภสิริมงคล จากนั้น
แวะ รานใบชา ชาถือวาเปนเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวจีน เชื่อวาดื่มแลวทําใหสุขภาพดีปราศจากโรคภัยซึ่งชาว
จีนนิยมดื่มชาแทนน้ําเปลา ชมการสาธิตวิธีชงชาแตละชนิด และใหทานไดชิมชารสดั้งเดิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ
จากชา เปนของฝาก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก JINJIANG HOTEL (ตึก A) เมืองคุนหมิง หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว
คุนหมิง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําคณะเดินทางสูสนามบินคุนหมิง เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดิทาง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชนา อีสเทิรน แอรไลน เที่ยวบินที่ MU 741
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ตุลาคม

13 – 17 / 27 – 31

ราคาลงรานช็อป ทานละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักหองเดี่ยวเพิ่มอีกทานละ
ราคาไมลงรานช็อป ทานละ
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักหองเดี่ยวเพิ่มอีกทานละ

30,500
27,500
25,900
22,900
3,500

21,500
19,500
18,300
16,300
3,500

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

31,900
28,800
27,300
23,900
3,500

22,900
20,800
19,500
17,300
3,500

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

31,900
28,800
27,300
23,900
3,500

21,500
19,500
18,300
16,300
3,500

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

33,500
30,300
28,500
25,300
3,500

22,900
20,800
19,500
17,300
3,500

ตุลาคม
กําหนดการเดินทาง
ราคาลงรานช็อป ทานละ

20 - 24

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักหองเดี่ยวเพิ่มอีกทานละ
ราคาไมลงรานช็อป ทานละ
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักหองเดี่ยวเพิ่มอีกทานละ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูใหญเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป
2. ราคานี้ตองลงช็อปรานสินคาพื้นเมือง 4 ราน คือ หินหยก, นวดเทา, บัวหิมะ, รานชา
3. อาบน้ําแร เปนบริการพิเศษเพิ่มเติมให ไมสามารถเรียกรองเงินคืนได หากไมไดใชบริการ
4. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได เนือ่ งจากการผกผันของราคาคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลังการออกราคานี้
อัตรานี้รวม
5 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเทานั้น
5 คาพาหนะรับสงตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเทานั้น
5 คาโรงแรมหองพัก 2 ทานตอหองตามรายการที่ระบุเทานั้น
5 คาอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทานั้น
5 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการที่ระบุเทานั้น
5 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุเทานั้น
5 คามัคคุเทศกของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง
5 คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศจีน (ใชระยะในการยื่นวีซา 4 วันทําการ )
5 คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 20 กก.
5 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไมรวม
4 คาทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต
4 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทาง
บริษัทฯ จัดให เปนตน
4 คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมตอทาน
4 คาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่กลับเขาประเทศ
4 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
4 คาภาษีทองเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตองแจงลวงหนา สาเหตุอันเนื่องมาจากการลาชาของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอวินาศภัย, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิด กฎหมายหรือการ
หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ชําระมาแลว
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ซึนามิ แผนดินไหว ภูเขาไประเบิด อุทกภัย วาต
ภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงเทานั้น เชน คามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน, คาวีซาในกรณีที่ยื่นวีซาแลว และคาวางมัดจําหองพัก ฯลฯ

การชําระเงิน
 สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเปนการยืนยันการจองของทาน
o ยุโรป ทานละ 20,000 บาท
o ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร พมา ทานละ 10,000 บาท
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหนา 14 วันกอนเดินทาง
 ชวงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปใหม ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ตองชําระลวงหนา 21
วันกอนการเดินทาง
 หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาว ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 30 วัน
¾ คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ชวงเทศกาล ยกเลิกกอนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 29-21 วัน
¾ หักเงินมัดจํา 50%/ทาน
 ชวงเทศกาล ยกเลิกกอนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59-45 วัน
¾ หักเงินมัดจํา 100%/ทาน
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 20-15 วัน
 ชวงเทศกาล ยกเลิกกอนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 14-07 วัน
¾ หักเงินคาทัวร 50%/ทาน
 ชวงเทศกาล ยกเลิกกอนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
¾ หักเงินคาทัวร 75%/ทาน
กรณีตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ NON-REFUND
¾ หักเงินคาทัวร 90%/ทาน
 ชวงเทศกาล ยกเลิกกอนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
¾ หักเงินคาทัวร 75%/ทาน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกกอนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
¾ หักเงินคาทัวร 90%/ทาน
 หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดคาใชจายเพิ่ม คือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเทานั้น ทั้งนี้ตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วที่
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใด
ๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิก
ตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานฑูต
ทางบริษัทฯขอแนะนําใหทานยื่นวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นวีซาแบบกรุป
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามเงื่อนไข ดังนี้
o ลวงหนากอนการเดินทาง 21 วัน ในชวงปกติ

o ลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป- กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปน ผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเทานั้น และหาก ทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทํา
REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน
 การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , ออสเตรียนแอรไลน 100 %,
สวนสายการบิน ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอร ไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมด เปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ
วันที่ออกตั๋ว
กระเปาและสัมภาระเดินทาง
 น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มได
 กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง

เอกสารในการขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีน
1. หนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และตองมีหนาสําหรับประทับตรา
อยางนอย 3 หนา
2. รูปถาย 2” นิ้ว (ฉากหลังภาพสีออนเทานั้น) จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา ไมยิ้ม พื้นหลังเปนสีออน ตองไมเปนลวดลาย,
ไมเปนสีเขม และหามเปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบาน และ เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
4. ที่อยูที่ทํางาน และ อาชีพ พรอมเบอรติดตอ
**** สําหรับทานที่มีตั๋วเครื่องบินแลว กรุณาสงรายละเอียดเที่ยวบินให เจาหนาที่บริษัทฯ ทราบดวย ***

