กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 25-30 พ.ค./ 1-6, 15-20 มิ.ย., 29 มิ.ย.-4 ก.ค./ 13-18,

27-1 ส.ค./ 3-8, 10-15, 24-29 ส.ค. 2561
วันแรก
08:00 น.
10:55 น.
14:05 น.

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง – ต้ ำหลี่
สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
เหิ นฟ้ าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
ถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ ย นครคุนหมิงเป็ นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก
เฉี ยงใต้ของสาธารณะประชาชนจีน ประชากร 3,740,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 21,018 ตารางกิโลเมตร มีชนกลุ่ม
น้อยอาศัยอยูก่ ว่า 24 กลุ่ม คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี ทัศนียภาพสวยงาม
มากมาย และสิ่ งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป หลังผ่าน
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วันที่สอง
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เที่ยง

ค่า
วันที่สำม
เช้า

พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ ซึ่ งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัย
อยูร่ ่ วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อว่าหนันเจา หรื อน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้เข้ามาสถาปนา
อาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) ต่อมาปี ค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่กไ็ ด้ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั REGENT HOTEL หรื อเทียบเท่า 5 ดาว
เมืองโบรำณต้ ำหลี่ - ผ่ ำนชมเจดีย์สำมองค์ – หยกจีน - จงเตีย้ น – โค้ งแรกแม่ นำ้ แยงซี เกียง - เมืองโบรำณจงเตีย้ น
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านสู่เมืองโบราณต้าหลี่ อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า
ชมกาแพงเมืองโบราณ บ้านเรื อน ร้านค้าและสัมผัสวิธีชิวิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมืองที่ส่วนใหญ่เป็ นชนกลุ่ม
น้อยชาวหน่าซี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึก จากนั้นนาท่านชมเจดียส์ ามองค์ (ถ่ายรู ปด้านนอก)
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นสวยงามอยูร่ ิ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์
องค์กลางมีความสูง 70 เมตร สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถงั จึงมีลกั ษณะเหมือนกับเจดียใ์ นเมืองซี อาน ส่ วนองค์เล็ก
อีก 2 องค์ ได้สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่ งเป็ นช่วงที่พุทธศาสนากาลังได้รับความนิยมสูงสุ ดใน
ประเทศจีน เจดีย ์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี ต่อมาได้มีการบูรณะเจดียใ์ นช่วงปี ค.ศ. 1978
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร แวะชมหยกจีน คุณภาพดีจากโรงงาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองจงเตี้ยน หรี อเชี ยงกรี ล่า ดินแดนปลายสุ ดที่ราบสู งทิเบตเชื่ อมต่อกับมณฑลยูนนาน ดินแดนของชาวทิ เบต
ตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมจีน แต่เดิมเป็ นเสมือนดินแดนลี้ลบั ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัฒนธรรมอันรุ่ งเรื องของ
ตนอย่างมีความสุ ข ภูมิประเทศรอบข้างที่เป็ นทุ่งหญ้าริ มเชิงเขาอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งนี้จึงได้
รับการขนานนามว่าเป็ นเสมือนสวรรค์บนดิ น เชี ยงกรี ล่า (Shangri-La) มีรากศัพท์จากภาษาทิ เบตที่ หมายถึ ง
ดินแดนอันสุ ขสงบสุ ดขอบฟ้ าหิ มาลัย ดินแดนในจินตนาการที่เป็ นเสมือนสวรรค์บนดิน ระหว่างทางนาท่านชม
โค้งแรกของแม่น้ าแยงซี เกี ยง หรื อแม่น้ าทรายทอง หรื อ จินซาเจียงหรื อฉางเจี ยงตี้ยี่วาน เป็ นเสมือนสายโลหิ ต
เส้นใหญ่ ต้นสายน้ า มาจากที่ ร าบสู งทิ เ บต ผ่า นที่ ร าบสู งชิ งไห่ เข้า สู่ มณฑลยูนนาน แล้วโค้งลงไปทางทิ ศ
ตะวันออก อันเป็ นโค้งแรกที่ตาบลสื อกู่ มณฑลยูนาน เป็ น
แม่น้ าที่ไหลจากตะวันตกไปยังตะวันออก นาท่านชมเมือง
โบราณจงเตี้ยน ดุจดัง่ ย้อนเวลาสู่อดีต บ้านเรื อนที่นี่จะเป็ น
การสร้างโดยใช้ไม้ท้ งั หลังลักษณะบ้านจะเป็ น 3 ชั้น เมือง
เก่าแห่งนี้ต้ งั อยูต่ ิดกับยอดเขาเล็กๆ บนยอดเขานั้นมีวดั ต้าฝอ
และเจดียจ์ ว้ นจิง (เจดียร์ ะฆัง) ให้ท่านได้หมุนระฆังพร้อม
อธิ ษฐาน เพื่อท่านจะได้สมหวังในสิ่ งที่ท่านอธิ ษฐาน
และให้ท่านแวะเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พกั DU JI NI MI HOTEL หรื อเทียบเท่า 5 ดาว
ภูเขำพระจันทร์ สีนำ้ เงิน – วัดลำมะซงจ้ ำนหลิน – ช่ องแคบเสื อกระโจน – ลีเ่ จียง - บัวหิมะ
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านนัง่ กระเช้า
ลอยฟ้ าขึ้นสู่ดินแดนภูเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน ชาวบ้านเรี ยก
กันว่า“สื อข่าเหย่สือกู่” ตั้งอยูต่ รงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบต
ยูนนาน เสฉวน ภูเขานี้จะเป็ นเทือกเขาใหญ่ที่ขาวโพลนไปด้วย
หิ มะ เปรี ยบดัง่ หมวกใบสี ขาวบริ สุทธิ์ ที่ปกคลุมยอดเขา ท่านจะ
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หลงใหลกับภูเขาหิ มะสวรรค์แห่งนี้ ประหนึ่งดัง่ ความฝันที่ไม่
อยากตื่นลืมตา ความสูงประมาณ 3,908 เมตรจากระดับน้ าทะเล
อากาศด้านบนนั้นบริ สุทธิ์ ยิ่งนักเกินคาบรรยาย (ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีดอกไม้ป่าหลากสี สัน
สวยงามเบ่งบานไปทัว่ บริ เวณของภูเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน) สมควรแก่เวลานัง่ กระเช้าไฟฟ้ าลงจากยอดเขา
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นาท่ านชมวัดลามะซงจ้านหลิ ง ตั้งอยู่บริ เวณเชิ งเขาฝอปิ ง
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะอายุกว่า 300 ปี มีพระ
ลามะจาพรรษาอยูก่ ว่า 700 รู ป สร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์
ที่ 5 ใกล้เคี ยงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18
สมัยจักรพรรดิ์คงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง และได้มีการซ่อมแซม
ต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบ
พระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก
2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วยห้องพักสาหรับพระกว่า 100 ห้อง
ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรู ปปั้นทองสัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านชมช่องแคบเสื อ
กระโจน ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็ นหน้าผาสูง
ที่มีความงดงามและมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก มีความยาว 17 กม. เป็ นช่องแคบ
ช่วงที่แม่น้ าแยงซี ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทรายทอง) มีน้ าไหลเชี่ยว
ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง30 เมตร ตามตานานเล่าไว้วา่ ในอดีตช่อง
แคบแห่งนี้แคบจนเสื อสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็ นที่มา
ของชื่อช่องแคบเสื อกระโจน แวะศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิ มะ) รับฟังการ
บรรยายถึงสมุนไพรจีนต่างๆ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั LIJIANG INTER HOTEL หรื อเทียบเท่า 5ดาว
ภูเขำหิมะมังกรหยก (กระเช้ ำใหญ่ ) - โชว์ จำงอีโ้ หมว – เมืองเก่ ำลีเ่ จียง - สำหร่ ำยเกลียวทอง - ต้ ำหลี่
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านนัง่ กระเช้าใหญ่
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ขึ้นสู่ยอดเขาหิ มะมังกรหยก ที่ระดับ
ความสูง 4,506 เมตรท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อม
ด้วยขุนเขา ปกคลุมไปด้วยหิ มะสัมผัสหิ มะบนยอดเขา อิสระ
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านลงจากภูเขา
หิ มะมังกรหยก นาท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
ที่ออกแบบโดยผูก้ ากับจางอวี้โหมว การันตีความยิ่งใหญ่ได้
จากผลงานพิธีเปิ ดและปิ ดโอลิมปิ กเกมส์ ที่กรุ งปั กกิ่ง 2008 เวทีการแสดงถูกเนรมิตรขึ้นบริ เวณใกล้กบั ภูเขาหิ มะ
มังกรหยก โดยใช้วิวจริ งของภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลังประกอบ การแสดงนี้ จะเป็ นการสะท้อนเรื่ องราวที่
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เกี่ยวโยงกับภูเขาหิ มะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณี ของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง เป็ นโชว์ของชนกลุ่ม
น้อยที่ยิ่งใหญ่ และจะทาให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านสู่เมืองเก่าต้าหยัน (เมืองเก่าลี่เจียง) สร้างในสมัยราชวงศ์
ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1814 ) แม้ภายหลัง พ.ศ. 2492 มีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวหน่าซี กย็ งั คงอนุรักษ์และอาศัย
ในเมืองเก่าแห่ งนี้ ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 50,000 คน พื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรี ยกชื่อเมือง
แห่งนี้ วา่ ต้าหยัน (ต้าแปลว่าใหญ่ หยันแปลว่าแท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรื อนเป็ นแถว 2 ชั้น กึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิด
ติดกัน เรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบโดยบ้านเรื อนแต่ละหลังจะ
อยูค่ ่ขู นานไปกับแม่น้ าหยก ซึ่งเป็ นลาธารน้ าที่ละลายจากหิ มะบนเทือกเขามังกรหยก ไหลมาเคียงคู่กบั ถนนที่ปู
ด้วยหิ นแกรนิตแดงอันเรี ยบราวกับถูกเจียระไน สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมือง ที่มีอายุนานกว่า 800 ปี
ถนนแต่ละสายของเมืองจะมารวมกันที่ ตลาดสี่ เหลี่ยม (ซื่ อฟางเจีย) ศูนย์กลางการค้าขายของชาวเมือง ที่นี่จะมี
ร้านขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน เครื่ องใช้ ครัวเรื อนที่ทามาจาก
ทองแดง และของที่ระลึกต่างๆ ความงดงามของธรรมชาติ
ผนวกกับสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง
ภาพของผูส้ ูงวัยที่ยงั คงแต่งกายในชุดประจาเผ่าของชาวหน่าซี
อันเป็ นภาพสะท้อนที่ลงตัวและกลมกลืนอย่างยิ่ง จึงทาให้เมือง
แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากองค์การยูเนสโกใน พ.ศ. 2540 จากนั้นแวะชมโรงงานสาหร่ ายเกลียวทอง สรรพคุณบารุ งผิวพรรณให้สดใส
เปล่งปลัง่ ดูอ่อนเยาว์ เป็ นอาหารสมอง ช่วยให้ความจาดีข้ ึน ลดโคเลสเตอรอล ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ที่พกั REGENT HOTEL หรื อเทียบเท่า 5 ดาว
ต้ ำหลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทอง – โรงงำนผ้ ำไหม - อิสระช้ อปปิ้ ง
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง ชมทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง
นาท่านชมตาหนักทอง หรื อจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่ งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตาหนัก
ทองจินเตี้ยน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋ อง หวูซนั กุย้ ผูป้ กครองดินแดนแถบนี้
ในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ตาหนักหลังนี้มีความสู ง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง
น้ าหนักกว่า 250 ตัน เป็ นสิ่ งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกาแพงและป้ อมล้อมรอบตาหนักเสมือน
กาแพงที่ลอ้ มรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ าหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิ ทธ์น้ าหนัก 20 กิโลกรัม ถูกเก็บรักษา
ไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็ นอาวุธประจากายของ อ๋ อง หวูซนั กุย้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร แวะชมโรงงานผ้าไหมของจีน ที่ผลิตเป็ นสิ นค้าต่างๆ จากนั้น
อิสระช้อปปิ้ ง ให้ท่านเลือกซื้ อตามอัธยาศัย เช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, สิ นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกอื่นๆ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พกั JINJIANG ตึกA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว +
วัดหยวนทง – ร้ ำนชำ - คุนหมิง - กรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร แวะชิมชาหอมกรุ่ นที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสี ยงของจีน จากนั้นเดินทางสู่วดั หยวนทง
นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล วัดหยวนทงเป็ น
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เที่ยง
15:20 น.
16:35 น.

เก่าแก่ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี เป็ นวัดที่
ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ
ตลอดจนกราบนมัสการพระพุทธชินราชจาลอง ที่ได้อญั เชิญ
มาประดิษฐาน ณ วัดแห่ งนี้ ในสมัย ที่ ฯพณฯ เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ ำบริกำร **ไม่ แจกกระเป๋ ำเดินทำง** **บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลือ่ นกำรเดินทำงในกรณีที่มผี ้ รู ่ วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ ำน **
เดินทำง

ผู้ใหญ่

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี

พักเดีย่ ว เพิม่

วันที่ 25-30 พ.ค.61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

6,000.-

1-6, 15-20 มิ.ย., 29 มิ.ย.-4 ก.ค./ 13-18,
27-1 ส.ค./ 3-8, 10-15, 24-29 ส.ค. 61

31,900.-

31,900.-

30,900.-

6,000.-

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ, ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน, ค่าวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย), ค่าอาหารตามรายการ, ค่าภาษีสนามบิน,
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบตั ิเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.- บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าทาเอกสารของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักผ้า, ค่าอาหาร, เครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ าหนักเกินจากสายการบินกาหนด 20 กก.
ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริ กรของโรงแรม, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้ ำทัวร์ 10 หยวน ต่ อคน ต่ อวัน รวม 6 วัน 180 หยวน
เงือ่ นไขกำรให้ บริกำร

มัดจาท่านละ 10,000.- บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน

กำรยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ**
หมำยเหตุ
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้
บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง
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ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุ ข
ในการท่องเที่ยว
เงือ่ นไข และข้ อควรทรำบในกำรจองทัวร์
ตามรายการต้องเข้าร้านช้อป คือ บัวหิ มะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ผีเซี ยะ ซึ่ งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้ น แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
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