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              บนิตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     

25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561         ราคา  20,900  บาท 
27 – 31 พ.ค. 2561 / 16 – 20 ก.ย. 2561 / 18 – 22 พ.ย. 2561     ราคา 20,500 บาท  
2 – 6 ธ.ค. 2561          ราคา 21,500 บาท  
15 – 19 เม.ย. 2561 /29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2561 / 12 – 16 ส.ค. 2561 / 21 – 25 ต.ค. 2561 ราคา 21,900 บาท  
30 ธ.ค. 2561 – 3 ม.ค. 2562       ราคา 22,900 บาท 
    

วนัแรก                    เชียงใหม่ – คุนหมงิ – เมอืงโบราณชนเผ่าหย ี– ฉู่ฉง 

09.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของ สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวย
ความสะดวกในการเช็คสมัภาระก่อนเดินทาง  

11.30 น. นาํท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG612 
14.50 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาทอ้งถ่ิน (เวลาท่ีคุนหมิงเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรับท่าน จากนั้นนาํท่านเดินทางเมืองฉู่ฉง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 - 3  ชัว่โมง) 
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เยน็  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม เมอืงโบราณชนเผ่าหย ีหรือ เผา่ปลา เป็นชนเผา่โบราณซ่ึงอาศยัอยูร่วมกนัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่านจะได้
ชมเมืองโบราณซ่ึงมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใครซ่ึงหาชมไดย้าก 
จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม YI REN GU ZHEN HOTEL 4 ดาว (ฉู่ฉง) หรือเทียบเท่า 
อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย (โรงแรมตั้งอยู่ในเมอืงโบราณฉูฉ่ง) 

วนัทีส่อง   ต้าหลี ่ – เจดย์ีสามองค์ (ผ่านชม) - เมอืงเก่าต้าหลี ่– วดัเจ้าแม่กวนอมิ -  ลีเ่จยีง - สระน า้มงักรด า - เมอืงเก่าลีเ่จยีง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองตา้หล่ี จากนั้นนาํท่าน ผ่านชม เจดย์ี 3 องค์ซ่ึงตั้งอยูใ่นวดัฉงเซ่ิง บริเวณทางเหนือของเมือง
ตา้หล่ีเก่า สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้รียกวา่ เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี เป็นวดัท่ีสร้างในสมยัราชวงศถ์งัของจีน ในสมยัท่ีพทุธ
มหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดียอ์งคก์ลางเป็นองคแ์รกท่ีมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกบัการสร้างวดั
และวหิารองคก์ลางอนัเป็นท่ีตั้งประดิษฐานองคพ์ระสงักระจาย อนัเป็นพระพทุธรูปท่ีแสดงถึงความมัง่คัง่ของอาณาจกัร
ตา้หล่ีแสดงถึงความร่ํารวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง  จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมความงดงามของ เมอืง
โบราณต้าหลี ่ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรหนานเจา้ มีประวติัศาสตร์กวา่ 1000 ปี มีกาํแพงเมืองท่ีสวยงาม สมัผสั
บรรยากาศอนัสงบเงียบของ เมือง ไท่เหอ อนัเป็นนครหลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ ชมซากเมืองเก่าและกาํแพง
เมืองโบราณ พร้อมชมหลกัศิลา หนนัเจาซ่ึงเป็นหลกัศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเม่ือปี ค.ศ. 766 ท่ีไดบ้นัทึกระบบการ
ปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว ้และ ณ เมืองโบราณแห่งตา้หล่ีน้ี    
จากนั้นนาํท่านชมวดัเจ้าแม่กวนอมิ แปลงกาย ตามตาํนานเล่าวา่เจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้า้ง
หลงัเพ่ือขวางทางทหารมิใหรุ้กรานเขา้เมืองได ้ชาวเมืองจึงสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนใน ราชวงศถ์งัเป็นวดัท่ีมีปฏิมากรรมเยีย่ม
ยอดแห่งหน่ึงในตา้ล่ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองลีเ่จยีง โดยรถ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) พกัผอ่นบนรถและชมทิวทศัน์ระหวา่งทาง  
จากนั้นนาํท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน า้มงักรด า อยูท่ี่ทางชานเมืองดา้นเหนือ  เล่ากนัวา่เม่ือหลาย
ร้อยปีก่อน ท่ีนัน่ยงัเป็นบ่อนํ้ าธรรมดา อยูม่าวนัหน่ึงชาวบา้นเห็นมงักรดาํโผล่ข้ึนมาจากบ่อนํ้ าแห่งนั้น ชาวนาซีมีความ
เช่ือเร่ืองมงักรอยูแ่ลว้ จึงตั้งช่ือบ่อนํ้ านัน่วา่ บ่อนํ้ ามงักรดาํ ปัจจุบนัไดป้รับปรุงใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม จดัสร้าง
สะพาน ศาลาพกัผอ่นแบบเก๋งจีน สองขา้งทางมีตน้เกาลดัข้ึนเตม็ มีเน้ือท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร   ไดมี้การจดัแบ่ง
ส่วนอยา่งเหมาะสม เป็นบ่อนํ้ าใน และบ่อนํ้ านอก มีสะพานหินอ่อนกั้น นํ้ าในบ่อผดุข้ึนมาจากใตดิ้นในลกัษณะเป็นตา
นํ้ า นํ้ าใสจนมองเห็นกน้บ่อท่ีมีสาหร่ายไดอ้ยา่งชดัเจน  

เยน็  น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ลิม้รสสุกีป้ลาแซลมอน ณ เมืองลีเ่จยีง 
จากนั้นนาํท่านเท่ียวชมความงามของ เมอืงเก่าลีเ่จยีง ชมความงามของเมืองโบราณท่ีมีประวติัยาวนานมากวา่ 800 ปี ซ่ึง
ยงัคงความงามในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไมแ้บบจีนโบราณ ตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม  
ลาํธารนํ้ าท่ีไหลผา่นเมืองแห่งน้ี ดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีทาํใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็น มรดกโลกทาง
วฒันธรรม โดยองคก์าร UNESCO ไดป้ระกาศเม่ือ ค.ศ.1987 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  QIAO XIN  HOTEL 4 ดาว (ลีเ่จยีง) หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม  ภูเขาหิมะมงักรหยก – โชว์จางอวีโ้หมว – อุทยานน า้หยก  - เมอืงโบราณฉู่ฉง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเดินทางไปภูเขาหิมะมงักรหยก จากนั้นนาํท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิง่ใหญ่ โดยผู ้
กาํกบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี้ โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง 
โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 ชีวติ แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่และชาวเผา่ต่างๆ ของ 
เมืองล่ีเจียง นาํท่านข้ึนกระเชา้ใหญ่ ข้ึนสู่บริเวณ เขาหิมะมงักรหยก ใหท่้านไดช้มทศันียภาพของยอดเขาหิมะมงักรหยก 
ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี วา่กนัวา่ท่ีน่ีคือ “สวสิเซอร์แลนด์  แห่งตะวนัออก” ทีเดียว  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานน า้หยก เป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม มีบ่อนํ้ าสาํหรับเล้ียงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณ
อุทยานแห่งน้ียงัมี วดัยอดหยก อีกแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองล่ีเจียง 

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโบราณฉู่ฉง  (ใชเ้วลาประมาณ 4 - 5  ชัว่โมง) 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม YI REN GU ZHEN HOTEL 4 ดาว (ฉู่ฉง) หรือเทียบเท่า 
อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย (โรงแรมตั้งอยู่ในเมอืงโบราณฉูฉ่ง) 

วนัทีส่ี่   ฉู่ฉง - คุนหมงิ (นั่งรถ) – ต าหนักทองจิน๋เตีย้น – เมอืงโบราณกวนตู้ – คุนหมงิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัคุนหมิง ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ชมทิวทศัน์ระหวา่งสองขา้งทาง  
เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

เดินทางถึงเมืองคุนหมิง  นาํท่านชมความงดงามของ ต าหนักทองจิน๋เตีย้น  วหิารทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองจีน 
วหิารแห่งน้ีแสดงถึงฝีมืออนัปราณีตของชาวยนูนานในการหล่อทองเหลืองซ่ึงสืบทอดกนัมาหลายร้อยปี วหิาร
ทองเหลืองน้ี มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบดว้ยเสาทองเหลือง 16 ตน้ มีนํ้ าหนกัรวมทั้งส้ิน 250 ตนั เป็น
วหิารท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง โดยแม่ทพั อู๋ซานกุย้ 

นาํท่านเท่ียวชม เมอืงโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคท่ี์ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นการ 
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อนุรักษส์ถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนในสมยัก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบธิ
เบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัธิเบต เมืองโบราณกว้นตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความ
เป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  ลิม้รสสุกีเ้ห็ดไก่ด า 
จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม  LONGWAY  HOTEL 4 ดาว  (คุนหมงิ) หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า  วดัหยวนทง  – เชียงใหม่ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวชม วดัหยวนทง เป็นวนัท่ีใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัมีอายยุาวนานประมาณ 1,200 กวา่ปี แต่การสร้างวดัแห่น้ีดูจะแปลก
ตากวา่วดัอ่ืนๆ ในจีน เพราะปกติวแัลว้การสร้างวดัของจีนส่วนมากจะตอ้งสร้าง 
อยูบ่นภูเขา แต่วดัหยวนทงสร้างตํ่ากวา่ภูเขา โดยวหิารจะอยูต่ ํ่าท่ีสุด เน่ืองจากวดัแห่งน้ีไม่ไดส้ร้างข้ึนเพ่ือเป็นวดัโดยตรง 
แต่เคยเป็นศาลเจา้แม่กวนอิมมาก่อนวดัหยวนทงท่ีเราเห็นอยูน้ี่เป็นลกัษณะของวดัในสมยัราชวงศชิ์ง เน่ืองจาก 
วดัน้ีไดถู้กทาํลายในสมยัราชวงศห์มิง และไดรั้บการบูรณะโดยอู๋ซานกุย้ ในสมยัท่ีอู๋ซานกุย้มาปกครองท่ีคุนหมิง 

  สมควรแก่เวลานาํคณะท่านออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง  
เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลานาํคณะท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง   
15.20 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG613 กลบัสู่เชียงใหม่ 
16.00 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ .... 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 

*** รายการนีเ้ข้าร้าน 3 ร้าน ร้านบัวหิมะ ร้านยางพารา ร้านหยก  *** 
 

ถ้าไม่เข้าร้านนวดเท้า เพิม่ RMB 300/ท่าน  ถ้าไม่นวดเท้า เพิม่ RMB 200/ท่าน 
ถ้าไม่เข้าร้านอืน่ ขอให้เพิม่ RMB 200/ท่าน/ร้าน 

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาท ีคดิเพิม่ท่านละ 100 หยวน มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเกบ็ ไม่เกีย่วกบับริษัทฯ ทวัร์) 
 

       
 

อตัราบริการ 15 ท่านขึน้ไป / ท่าน / บาท 25 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2561  27 – 31 พ.ค. 2561   
16 – 20 ก.ย. 2561  
18 – 22 พ.ย. 2561   

2 – 6 ธ.ค. 2561 

ผู้ใหญ่ / เดก็ 2 – 11 ปี พกัห้องละ 2 ท่าน  
ราคาท่านละ 

20,900 บาท 20,500 บาท 21,500 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   3,500 บาท   3,500 บาท   3,500 บาท 
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*** หากท่านทีภู่มลิ าเนาไม่ได้อยู่ในเขตภาคเหนือ ดงันี ้ 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน  4. พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ล าปาง  
8. ล าพูน 9. อุตรดติถ์ 10. ตาก 11. พษิณุโลก 12.สุโขทยั  จะมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 1,200 บาท  เนื่องจากต้องไปท าวซ่ีาทีก่รุงเทพ ฯ *** 

 
หมายเหตุ ราคาและรายการน้ี อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั 
ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 
ข้อควรทราบ  : การท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนีมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จกั  เช่น บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน , 
นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิง่, เก๊กฮวย ซ่ึงบรรจุในโปรแกรมทวัร์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบ
ว่า ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นทศันาจร สายการบินไทย (TG) เส้นทาง เชียงใหม่ –  คุนหมงิ – เชียงใหม่ 

 ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
 ค่าท่ีพกัโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถปรับอากาศ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุไว ้
 ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และค่าบริการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน (4 วนัทาํการ) สาํหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
 ค่าบริการนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญ อาํนวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

 ค่าทปิไกด์, พนักงานขับรถ  
 อภินนัทนาการกระเป๋า เป้ท่านละ 1 ใบ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

อตัราบริการ 15 ท่านขึน้ไป / ท่าน / บาท 15 – 19 เม.ย. 2561 
29 ก.ค. – 2 ส.ค. 2561   

12 – 16 ส.ค. 2561  
21 – 25 ต.ค. 2561 

30 ธ.ค. 2561 – 3 ม.ค. 2562 

ผู้ใหญ่ / เดก็ 2 – 11 ปี พกัห้องละ 2 ท่าน  
ราคาท่านละ 

21,900 บาท 22,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ   3,500 บาท   4,000 บาท 
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 ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่สินน า้ใจ  
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าซกั อบ รีด, ค่าโทรศพัท ์
 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์)            
3. คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
การส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ 

 สาํรองท่ีนัง่ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  20 วนั ก่อนเดินทาง พร้อมยืน่หลกัฐานประกอบการขอวซ่ีา  
 ชาํระทั้งหมด หรือชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด 10 วนั ก่อนเดินทาง 
 
การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ หรือคดิตามจริง 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนใน 
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่า 
ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น  ๆ
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไว้
แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับ
ค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / 
คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

การเตรียมเอกสารการยืน่วซ่ีาจนี 
1. หนงัสือเดินทาง มีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน (วนัหมดอาย ุเหลือ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีเดินทาง) 
2. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33มม. X  48 มม. น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว  หนา้ตรงไม่สวมแวน่ตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตวั*ห้ามใช้รูปสแกน,หรือ

ถ่ายเอง 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น /สาํเนาบตัรประชาชนและเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

4. รายละเอียดเก่ียวกบัการทาํงาน เช่น ช่ือสถานท่ีทาํงาน,ท่ีอยู,่เบอร์ติดต่อ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


