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GS KMG 01 TG
คุนหมิง ตาล่ี ล่ีเจียง แชงกรีลา 6 วัน

สายการบิน Thai Airways (TG)
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บินดวยสายการบิน Thai Airways (TG) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู (BKK)

TG 612 BKK(กรุงเทพ) - KMG(คุนหมิง) 10.45 – 14.00
TG 613 KMG(คนุหมิง) - BKK(กรุงเทพ) 15.20 – 16.35

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ –ทาอากาศยานคุนหมิง – ตาลี่ (-/-/D)

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู

ทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอินและหวัหนาทวัรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร

ทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับ

และจับ ท้ังน้ีขึน้อยูกบัดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

10.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินที่

TG612 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ชั่วโมง **

14.00 น. เดินทางถงึ ทาอากาศยานคุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน (ตามเวลาทองถ่ินเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน

ในมณฑลยูนนานต้ังอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตร

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา
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วันที ่2  วัดเจาแมกวนอิม-ชองแคบเสือกระโจน-ผานชมเจดียสามองค-เมืองจงเตีย้น(แชงการีลา)โคงแรกแมน้ําแยงซี
เกียง- เมืองโบราณแชงการลีา                                            (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเที่ยวชม วัดเจาแมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญงิชราแบกกอนหินใหญไวบน

หลงัเพ่ือใหทหารของฝายตรงขามไดเห็นเม่ือทหารของฝายศตัรูไดเห็นวาแมแตหญงิชรายังแขง็แรงถงึเพียงน้ีถาเปน

คนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสูจึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึง

สรางวัดแหงนี้ขึ้นในสมัยราชวงศถังเปนวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึ่งในตาหลี่ นําทานเที่ยวชม ชองแคบ

เสอืกระโจน ต้ังอยูระหวางทางแยกของเมืองลีเ่จียงและเมืองจงเต้ียน เปนหุบเขาในชวงท่ีแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจาก

จินซาเจียง (แมนํ้าทรายทอง) นํ้าบรเิวณน้ีไหลเช่ียวมาก ชวงท่ีแคบท่ีสุดมีความกวางเพียง 30 เมตร ตามตํานานเลา

วา ในอดีตชองแคบน้ีมเีสือกระโดดขามไปยังฝงตรงขามได เน่ืองจากกลางแมน้ําบริเวณน้ีมีหินที่เรียกวา “หินเสือ

กระโดด” ซึ่งกอนหินมีความสูงกวา 13 เมตร จึงเปนที่มาของชื่อ “ชองแคบเสือกระโจน” ชองเขาเสือกระโจนเปน

หนึ่งในหุบเขาเหนือแมน้ําที่ลึกที่สุดในโลก ผูอยูอาศัยในบริเวณนี้มีจํานวนเพียงเล็กนอย สวนใหญเปนชนพื้นเมือง

ชาวหนาซี โดยจะอาศัยอยูในหมูบานเล็กๆบริเวณใกลเคียง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน ผานชมดานนอกเจดียสามองค หรือ ซานถา ท่ีเปนสัญลักษรของเมืองตาหลี่ท่ีโดดเดนงดงามอยูริม

ทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซ่ึงสรางขึ้นในสมับ
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ราชวงคถงั จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมอืงซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพ่ิมเติมทีหลังในราชวงคหยวน

ซ่ึงเปนพุทธศาสนากําลังไดรับความนิยมสูงสดุในประเทศจีน เจดีย 3 องคมีอายุกวา 1,000 ป และไดมกีารบูรณะ

เจดียเหลานี้ในชวง ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษท่ี 7-10 กวา 600 ชิน้ในองคเจดีย นําทุกทาน

เดินทางสู เมืองจงเต้ียนหรือแชงการีลา ระหวางทางนําทาน แวะชมโคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง เกิดจากแมนาํแยงซี

เกียงไหลลงมาจากชิงไหและทิเบตซ่ึงเปนท่ีราบสูงลงมากระทบกับเขาไหหลอแลวหักเสนทางโคงไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ และนําทานเขาสู เมืองโบราณจงเต้ียน(เมืองโบราณแชงการีลา) ศูนยรวมของวัฒนธรรม

ชาวธิเบต ลักษณะคลายชมุชนเมืองโบราณธิเบต ซึง่เต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขายสินคาท่ีระลึก

มากมายและชมวิถีชีวิตและความเปนของชาวทิเบตที่แชงกรีลา

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOLY PALACE T HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่3
         ภูเขาหิมะสอืขา-หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน (รวมกระเชา) -วัดลามะซงจานหลิง – เมืองลี่เจียง – รานสาหราย
เกลียวทอง – เมืองโบราณลีเ่จียง (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู ภเูขาหิมะสือขา เปนท่ีต้ังของ หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงนิ (รวมกระเชา) ตั้งอยูใกลกับแช

งกรีลา เปนหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เปนจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงท่ีสุดของเมืองจงเต้ียน กลาวกันวา ยามทองฟา
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สดใสไรเมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภเูขาหิมะไดถงึสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก

และภูเขาหิมะกงกา มีหิมะปกคลุมเกือบท้ังป

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง สรางข้ึนในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะท่ีมีอายุเกาแกกวา 300 ป มีพระลามะ

จําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยดะไลลามะองคท่ี 5 มีโบราณวัตถุมากมายรวมทั้งรูปปนทองสัมฤทธิ์ท่ีมี

ชื่อเสียงมากที่สุด
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  นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพ

งดงามเปนถ่ินท่ีอยูของชาวหนาซี นําทกุทานสู รานสาหรายเกลียวทอง  พืชใตนํ้าท่ีมีคณุคาอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

ช้ันยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสรมิ ครีมสาหรายพอกหนา เดินทางสู เมืองโบราณลีเ่จียง เมอืง

เกากวา 800 ป ที่มีสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมแตกตางไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจาก

เปนเมืองท่ีเปนท่ีต้ังรกรากของชาวหนาซีหรือนาซี มาต้ังแตสมยัโบราณเมืองนียั้งไดรบัการขนานนามวา "เวนิสแหง

ตะวันออก" และเปนเมอืงมรดกโลกอีกดวย

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุก้ีปลาแซลมอน!!!

พักที่ JIN DAO HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่4     ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเชาใหญ) - โชว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ําหยก - สระน้ํามังกรดํา -
เมืองฉูสง (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ต้ัง

ตระหงานซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งปจากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ)ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิวบน

เขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ *กรณี

กระเชาใหญปดจะเปล่ียนมาข้ึนกระเชาเล็กแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา*
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จากน้ันนําทานชมโชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับชื่อกองโลกจางอวี้โหมวไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปน

ฉากหลงัและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดงใชนักแสดงกวา 600 ชวิีต

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู อุทยานน้ําหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหงนี้เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรม

ของชนเผานาซีกลมกลนืกับธรรมชาติท่ีงดงามอันประกอบดวยประตูสวรรคซ่ึงมีรูปปนแกะสลักดวยไม ขางขวาเปน

พอ ขางซายเปนแมและนํ้าตกมังกรท่ีไหลหล่ังไปตามไหลเขาแบงไดเปน 3 ชัน้ ช้ันแรกมีชือ่วามังกรออกถ้าํ ช้ันท่ีสอง

มีชือ่วามังกรเลนนํ้า ช้ันท่ีสามมช่ืีอวามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึง่เปนท่ีสักการะบูชาของคนในพ้ืนท่ีมีอายุ

มากกวา 500 ป นําทานชม สระน้ํามังกรดํา สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศชิง ซ่ึงสระน้ํามังกรดํามี
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จุดเดนคือเปนนํ้าท่ีเกิดจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใตน้ําสีเขียวท่ีสะทอนกับผืนนํ้าราวกับสีของมรกต

นอกจากน้ีภายในบรเิวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ท่ีผสมผสานวฒันธรรมของชาวฮ่ัน ทิเบต และนาซี ไวดวยกนัอยาง

ลงตัว ท้ังสะพานหนิโคงและศาลาอันมีจดุเดนดวยมฉีากหลังเปนภูเขา จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉูสง

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที ่   YU HUA  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที ่5
   เมืองฉูสง  – คุนหมิง - รานนวดเทา – สวนนํ้าตกคุนหมิง – รานผาไหม - อิสระชอปปงถนนคนเดิน
(B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู คุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผน

โบราณจีนนวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพผอนคลายความ

เม่ือยลากบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร

พรอมชมครมีเปาซูถงัหรอืท่ีรูจักกนัดีในช่ือ “ครีม

บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ

ไหมผพุองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจํา

บาน นําทานชม สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming

Water  fall Park) หรือ (Niulan River

Waterfall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิ

งถอืเปนนํ้าตกฝมือ มนุษยท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย มี

ความสูงกวา 12.5 เมตร มคีวามกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพ่ือเปนที่ผันนํ้ากวา 10 ลาน

ลูกบาศกฟุตจากแมนํ้า Niulan ทองถ่ินไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในชองแคบยนูนาน นอกจากนี้

ยังชวยปองกันนํ้าทวมและทําหนาท่ีเปนท่ีเก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน ท่ีสําคัญโครงการยังไดกอสรางเปน

ลักษณะนํ้าตกสาธารณะ สรางความบนัเทิง ใหผูคนมาเย่ียมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไป

เกือบ 600 ลานบาท

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูอาหารกวางตุง

นําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชมซื้อสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตดวยผาไหม จากนั้นใหทาน อิสระช

อปปงท่ีถนนท่ีเกาแกท่ีสดุของเมืองคุนหมิง ซ่ึงมี ซุมประตูมาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา

และ ปจี จนเปนท่ีมาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง

ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเสือ้ผาแบรนดเนมท้ังของจีนและตางประเทศ รวมท้ังเครื่องประดับ อัญมณีช้ัน

เย่ียม รานเครือ่งด่ืม รานอาหารพ้ืนเมือง และรานขายของท่ีระลกึ ฯลฯ นอกจากน้ียังมส่ิีงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ

อกีมากมาย
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ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกี้เห็ด!!!

พักที่ LONG WAY  HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

วันที่ 6 วัดหยวนทง - ทาอากาศยานคุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเขาชม วัดหยวนทง ซ่ึงเปนวัดท่ีใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานต้ังอยูท่ีถนนหยวนทงเจียงเปน

อารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในคุนหมิงอายุ เกาแกกวาพันปภายในวดัตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระ

น้ําขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูป

พระพุทธชินราช(จาํลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐาน

ไว ณ ที่วัดหยวนทงแหงนี้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานสู ทาอากาศยานคุนหมิง

15.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่

TG612 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินใชเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ชั่วโมง **

16.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

************************************************
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** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบนิ , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุก

คร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน
อตัราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20 ป)
อตัราทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 20
ป)

อตัราทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

อัตรา หองละ

ไมใชต๋ัว
เครื่องบินอัตรา

ทานละ

วันเดินทางเดือน ตลุาคม 2562

10-15 ตุลาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889

17-22 ตุลาคม 2562 22,899 25,899 25,899 5,000 12,889

22-27 ตุลาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889

23-28 ตุลาคม 2562 23,899 25,899 25,899 5,000 12,889

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562

08-13 พฤศจิกายน 2562 19,899 22,899 22,899 5,000 12,889

15-20 พฤศจิกายน 2562 21,899 24,889 24,889 5,000 12,889

29-04 ธันวาคม 2562 22,899 25,899 25,899 5,000 12,889

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562

03-08 ธันวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889

04-09 ธันวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889

07-12 ธันวาคม 2562 23,899 26,899 26,899 5,000 12,889

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2563 29,899 32,899 32,899 5,000 12,889

** อตัราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขบัรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดนิทางทุกทาน ที่สนามบิน

ในวนัเช็คอิน **

** เด็กอายุต่าํกวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพิ่ม 3,000 บาทตอทาน **

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **

(ไมมีที่นั่งบนเครือ่งบิน และไมรวมคาวีซา

** ตามนโยบายรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเท่ียวท่ัวไป

ไดรูจักคือ รานหมอนยางพารา, รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร

ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใช

เวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซือ้หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆ ทั้งสิ้น และถาหาก

ลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน เปน

จํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / ราน

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท)

และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง **

**  ทานทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทาํ   วีซาทานจะตอง

รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษทัทัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด /

ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน

อยางนอย 2 อาทิตย **

อัตราคาบริการนี ้รวม

ü คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามท่ีตาราง

  อัตราคาบริการระบุ

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ

  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครือ่งบนิไดนํ้าหนกัไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด

  จาํนวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) **

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

ü คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานงึถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคญั

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
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ü คาเบี้ยประกันอบุัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

   กรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศพัท คาอาหาร เครือ่งด่ืม คาซกัรีด คามินิบารในหองและ

คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

× คาทิปพนักงานขบัรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายไุมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

× คาธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเปาสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสมัภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพเิศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ

รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษนํ้ีามนั ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว

× คาทําวซีาชาวตางชาติ ซ่ึงไมไดรับการยกเวนย่ืนวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพ่ิมจากคาทัวร 1,000 หยวน และผูเดินทางเปน

ผูดําเนินการยืน่วีซาเอง)

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและ

เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือ

พาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืนดวยตัวเอง)

หมายเหตุ

- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได รวมท้ังไมสามารถ

คืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี

- ในกรณีรัฐบาลจนีประกาศยกเลิกวีซากรุปไมวาดวยสาเหตุใดๆท้ังสิน้ ทําใหไมสามารถย่ืนวีซากรุปไดผูเดินทาง

จะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเด่ียวย่ืนปกติ 4 วนั ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วนั ทําการ

ทานละ 2,750 บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสอืเดินทางไทยเทาน้ัน)

- กรณีท่ีสามารถย่ืนวีซากรุปไดแตลกูคาประสงคตองการทาํวีซาเด่ียวสามารถติดตอตัวแทนรับทําวซีาใกลบาน

ทาน

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิส

ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบยี 12.ซีเรีย

13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.

โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย

(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได ตองทําวซีาเด่ียวเทานัน้)
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทางโดย มัดจําทานละ 10,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2

วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที

หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง

เขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง

ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

· กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางไดกอนเดินทาง 10 วนั ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม

สามารถหาคนมาแทนได

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขตัฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว

· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังนี ้ทางบริษัท
จะหกัคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา

ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนออนอ

อกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีก

เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึน้อยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย

กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรบัการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครัง้ท่ีเปล่ียนนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได

หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทาน

เดินทางตามความประสงคตอไป

· ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรยีดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

· ก

รณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
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เพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลือ่นวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณี

ท่ีสายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ

และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานัน้ สิง่สําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึสนามบนิเพ่ือเช็คอนิกอนเคร่ืองบิน อยาง

นอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

· กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน

กอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมี

คาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง

· กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

· กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรยีบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร

· หลงัจากทานชาํระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 5 หรอื 7 วัน กอนออกเดินทาง

· อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ

สวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ

· ทางบรษัิทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจกักันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

· ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเรว็กวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะ

ปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

· เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรบัเงินคนืไดในบรกิารบางสวน หรอื สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับรกิาร หากระหวาง

เดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เนือ่งจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว
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· กรณีท่ีทานถกูปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง

· หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเลก็นอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนา

ใดหนาหน่ึงหลดุออกมา มีรอยแยกระหวางสนัของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล

หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ

ตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลีย่นแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ  (ต๋ัวเครื่องบิน)

ทานสามารถเปลีย่นแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20

วัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ

· เก่ียวกับท่ีนัง่บนเครือ่งบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์น

การเลือกท่ีน่ังบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคาเดินทางดวยกัน กรณุาเช็คอินพรอมกนั และ สายการบินจะพยายามทีสุ่ดใหทานไดน่ัง

ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด

· ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําให

หองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บาง

โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

· กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น

· ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอนวันเดินทาง

· บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง ,

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

· บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลมืสิง่ของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ทานตองการ

· รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน)

• สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน

ใชสาํเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทัง้ 2 หนาเต็ม ตามตวัอยางเทานั้น !!

• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสีขาว หามถายเซลฟ และสงรูปเขามาทางไลน ไดเลย

ตามตัวอยางดานลางน้ี

ทานใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได

ตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน
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**เม่ือทานชาํระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบรษัิทฯ จะถอืวาทานได                ยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว**

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


