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 ภูเขาหิมะมังกรหยก และสวนธารน้าแข็ง Glacier Park
 ทุ่งหญ้าหยุนซานผิง ทะเลสาบขาว ทะเลสาบพระจันทร์สีน้าเงิน
 เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
 สุดยอดการแสดง Impression Lijiang

 ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์
 คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
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กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม - พฤษภาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – คุนหมิ ง – ฉู่ฉง
08.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.55 น.
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 612 (บริการอาหารแลเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
14.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฉางสุ่ย (CHANGSHUI INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองคุนหมิง (เวลา
ท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่
เมืองฉู่ฉง …
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั YUNHUA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ฉู่ฉง - เจดียส์ ามองค์ - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) นําท่านเดินทางไปยังเมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยูใ่ นมณฑลยูนนาน อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ กับภูเขาฉางซาน เป็ นเมืองที่
มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูก่ ว่า 20 เชือ้ ชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรือ ทีค่ นไทยเรารูจ้ กั ในนาม อาณาจักรน่ า น
เจ้า (ค.ศ.738-903) จากนัน้ ชนชาติไป๋ เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็ นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937)
และในภายหลังได้ถูกกองทัพของ กุบไลข่าน ทําลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่รอ่ งรอยของอารยธรรม
เก่าแก่ของต้าหลีย่ งั คงปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ ......นําท่านชม เจดีย์ 3 องค์ (รวมรถกอล์ฟนังชม
่
ภายในวัด)หรือ ซานถ่า สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริมทะเลสาบเอ๋อไห่ประกอบด้วย
เจดียส์ ขี าวสวยงาม 3 องค์ซง่ึ มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร สร้างขึน้ ในสมัย
ราชวงศ์ถงั ทําให้มลี กั ษณะเดียวกับเจดียท์ เ่ี มืองซีอาน ส่วนอีกสององค์เล็กสร้างขึน้ ภายหลังในสมัย
ราชวงศ์หยวน เป็ นช่วงทีพ่ ุทธศาสนา ได้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะ
เจดียแ์ ละมีการค้นพบโบราณวัตถุสมัย ค.ศ.ที่ 7 -10 กว่า 600 ชิน้ .......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านชม ต้ าหลี่ก่เู ฉิ ง หรือเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบของเมือง ไท่เหอ เมือง
หลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่า และกําแพงเมืองโบราณ และหลักศิลาหนันเจ้า สูง
3 เมตร สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.766 ซึง่ บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐไว้ ..... ออกเดินทางสู่
เมืองลี่เจียง ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาทีท่ ศั นียภาพอันงดงาม เป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องชนเผ่าหน่าซี ซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อย
ทีม่ ขี นบธรรมเนียมและวัฒนธรรมน่าสนใจ คือ มีลกั ษณะทางสังคมแบบสตรีเป็ นใหญ่ และมีภาษา
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สัญลักษณ์ หรือ อักษรภาพ เป็ นของตัวเองซึง่ เป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเผ่าหน่าซี นําท่านไปยัง
ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าทีพ่ กั GUANFANG HOTEL, ADANGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ลี่เจียง – ภูเขาหิ มะมังกรหยก – ธารน้าแข็ง (กระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG –
อุทยานน้าหยก - เมืองโบราณซู่เหอ – เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นําท่านไปยัง ภูเขาหิ มะมังกรหยกตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็น
เทือกเขาหิมะมังกรหยก ภูเขาศักดิ ์สิทธิ ์ของชนเผ่าในลีเ่ จียง ซึง่ ยอด
เขาทีส่ งู ทีส่ ุดของเทือกเขานี้สงู จากระดับนํ้าทะเลถึง 5,596 เมตร และ
มีหมิ ะปกคลุมเกือบตลอดทัง้ ปี ...นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าใหญ่
ขึน้ สู่ จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาหิมะมังกรหยกทีเ่ รียกว่า สวนธาร
น้าแข็ง (Glacier Park) ซึง่ สูงจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ชม
ความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับการเล่น
หิมะ บนเขาหิมะมังกรหยก อิสระกับการเก็บภาพความ
ประทับใจ .....ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากยอดเขา
หมายเหตุ : กรณีทม่ี กี ารประกาศปิ ดให้บริการกระเช้าไฟฟ้ า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ
ไม่เอือ้ อํานวย, การปิ ดซ่อมบํารุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม .....บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
รายการท่องเทีย่ วอื่นทดแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านชมการแสดงสี เสียง อันยิง่ ใหญ่ตระการตา IMPRESSION
LIJIANG ของผูก้ ํากับชื่อดังของโลก จาง อวี้ โหมว โดยใช้ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติเป็ นเวทีกลางแจ้ง
มีภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง
เพื่อให้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ นําเสนอและบอกเล่าเรือ่ งราวชีวติ
ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลีเ่ จียง.....
จากนัน้ นําท่านชม อุทยานน้าหยก สถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุด
ของลีเ่ จียง และเป็ นทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่ าซี ภายใน
อุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรปู ปั น้ ซึง่ แกะสลักด้วยไม้ ข้าง
ขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้ายหมายถึง แม่ และนํ้าตกมังกร ซึง่ ไหล่ลง
มาลดหลันกั
่ นเป็ น 3 ชัน้ ชัน้ แรก ชื่อ มังกรออกถํ้า, ชัน้ สอง ชื่อ
มังกรเล่นนํ้า และชัน้ สามชื่อ มังกรโบยบิน นอกจากนี้ยงั มีตน้ ไม้
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เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพสักการะของคนในท้องถิน่
ด้วย ..... นําท่านไปยัง เมืองโบราณซู่เหอ ห่างจากลีเ่ จียงประมาณ
4 กิโลเมตร เป็ นส่วนหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลีเ่ จียงคําว่า ซู่
เหอ ภาษาหน่ าซี เรียกว่า Shaowu เนื่องจากด้านหลังของหมูบ่ า้ น
มีภเู ขาจูเปา ซึง่ มีความหมายว่ารวบรวมเงินทอง จึงได้ตงั ้ ชื่อ
หมูบ่ า้ นโดยใช้ช่อื ของภูเขา มีความหมายว่าหมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยูใ่ ต้ภเู ขา
สูง ปั จจุบนั ยังคงมีชาวหน่ าซีอาศัยอยู่ มีการดูแลรักษาหมูบ่ า้ นไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ แม้จะมีขนาดเล็ก
กว่าเมืองโบราณลีเ่ จียง แต่กม็ คี วามเป็ นธรรมชาติมากกว่า..... จากนัน้ นําชม เมืองโบราณลี่เจียง ชม
ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ บบโบราณทีย่ งั คงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชนเผ่าหน่ าซี มีประวัติ
ย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศรับรองให้เมืองเก่าลีเ่ จียง
เป็ น“เมืองมรดกโลก” ท่านจะได้ชม สถาปั ตยกรรม,บ้านเรือน, ร้านค้า ,ชุมชน ซึง่ สร้างอยูร่ มิ ลําธาร นํ้า
ในลําธารเกิดจากการละลายของหิมะและไหลลงมาจากเทือกเขา ใสสะอาดทําให้มปี ลาจํานวนมากอาศัย
อยูไ่ ด้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเข้าทีพ่ กั GUANFANG HOTEL, ADANGE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ทุ่งหญ้าหยุนซานผิง - ทะเลสาบขาว - ทะเลสาบพระจันทร์สีน้าเงิ น - สระมังกรดา – ฉู่ฉง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นําท่านไปยังสถานีกระเช้า
ไฟฟ้ า เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า(เป็ นกระเช้าไฟฟ้ าอีกแห่งหนึ่ง
ของลีเ่ จียง) ขึน้ ไปชมทิวทัศน์ของ ทุ่งหญ้าหยุนซานผิ ง หรือ
หวิ นซานผิง เป็ นทุ่งหญ้าอยูบ่ นระดับความสูง 3,205 เมตร ราย
ล้อมไปด้วยต้นสน และด้านหลังเป็ นหน้าผาสูงชันของเขาหิมะ
มังกรหยก เป็ นอีกจุดชมภูเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างดี และชาวห
น่าซีถอื ว่าบริเวณแห่งนี้คอื แดนสวรรค์บนดิน....อิสระให้ท่านได้เดินเทีย่ วชมธรรมชาติและถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านลงจากทุ่งหญ้าไปชม ทะเลสาบขาว
หรือ ไป๋สุ่ยเหอ ลักษณะเป็ นธารนํ้าสีขาวขนาดเล็กๆลดหลันกั
่ นลง
ไปเป็ นชัน้ ๆ คล้ายกับอุทยานหวงหลง มณฑลเฉิงตู ยามเมือ่ นํ้า
ไหลล้นลงจากธารนํ้าแต่ละชัน้ แลดูเหมือนนํ้าตกเล็กๆ .....จากนัน้
นําท่านแวะชม และถ่ายภาพ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้าเงิ น หรือ
หลานเย่ก่ ู ลักษณะเป็ นธารนํ้าขนาดไม่ใหญ่นกั แต่น้ําในทะเลสาบ
กลับมีสฟี ้ า ทําให้เป็ นทีม่ าของชื่อ...ได้เวลาสมควรนําท่านไปยังภัตตาคาร
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หมายเหตุ : กรณีทม่ี กี ารประกาศปิ ดให้บริการกระเช้าไฟฟ้ า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ
ไม่เอือ้ อํานวย, การปิ ดซ่อมบํารุง หรือเหตุผลใดๆ ก็ตาม .....บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
รายการท่องเทีย่ วอื่นทดแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านสู่ สระมังกรดา หรือ “เฮยหลงถัน” เพื่อชมความงดงามของ
อุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศเงียบสงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใส
สะอาดทีส่ ะท้อนภาพของทิวทัศน์ภเู ขาหิมะให้เห็นอย่างชัดเจน และ
เป็ นจุดทีท่ ่านสามารถชมยอดเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างงดงามได้
เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองฉู่ฉง (ใช้เวลาประมาณ 4
ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าทีพ่ กั YUNHUA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ฉู่ฉง – คุนหมิ ง – ตาหนักทองจิ นเตี้ยน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (11) นาท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง ผ่านชมวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทางและบ้านเรือนของชาวเผ่าหยีและไป๋ ชนเผ่าประจาเมืองฉู่ฉงและเมืองต้าหลี่ .....นําท่านแวะ
ร้านจาหน่ ายยาสมุนไพรจีน ซึง่ บํารุงและรักษาอาการของโรคต่างๆ ให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าเพื่อผ่อน
คลายความเมือ่ ยล้าพร้อมรับคําแนะนําจากแพทย์จนี เรื่องยาสมุนไพร สําหรับบํารุงสุขภาพของทุกท่าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูอาหารกวางตุง้
นําท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งนอนเพื่อสุภาพจาก
ยางพาราซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เช่น หมอนยางพารา .....จากนัน้ นําชมความงามของ
ตาหนักทองจิ นเตี้ยน สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิงเดิมเป็ นวัดศาสนาเต๋า อดีตตําหนักนี้เคยเป็ นทีพ่ กั
ของอู๋ซานกุ้ย “ ขุนศึกผูข้ ายชาติ ” และนางสนมเฉินหยวน ผูท้ เ่ี ป็ นคนเปิ ดประตูเมืองและเป็ นไส้ศกึ ให้
ชาวแมนจูเข้ายึดนครปั กกิง่ ตําหนักทองเป็ นตําหนักแห่งเดียวทีม่ ฝี าผนังและหลังคาสร้างด้วย
ทองเหลืองสัมฤทธิ ์ จึงทําให้ตําหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ช่อื ว่า “ ตําหนักทอง ” .....
นําท่านแวะ ร้านหยก ชมหยกและผลิตภัณฑ์จากหยกชัน้ ดีของประเทศจีน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13) เมนูสุกเ้ี ห็ด
นําท่านเข้าทีพ่ กั DYNASTY INTERNATIONAL HOTEL, LONG WAY HOTEL ระดับ 4ดาวหรือ
เทียบเท่า
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วันที่หก
เช้า

กลางวัน
15.20 น.
16.30 น.
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คุนหมิ ง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14) นําท่านนมัสการสิง่
ศักดิ ์สิทธิ ์ ณ วัดหยวนทง ไหว้รปู เจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ และ
พระพุทธชินราชจําลองทีอ่ ดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เกรียงศักดิ ์
ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรีพุทธศาสนิกชน
ระหว่างไทย-จีน วัดหยวนทงแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัด
หลวงเก่าแก่ประจําเมืองคุนหมิง เป็ นวัดทีใ่ หญ่ท่สี ุดและมีประวัติ
ยาวนานกว่า 1,200 ปี จากนัน้ นําทุกท่านเยีย่ มชมและเลือกซือ้ ผ้าไหมจีน ซึง่ นิยมนํามาผลิตเป็ น
อุปกรณ์เครือ่ งนอน อาทิเช่นผ้าปูทน่ี อน ปลอกหมอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ TG 613
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
************************************************

U

รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ างๆ 4 ร้านคือ ร้านหยก นวดฝ่ าเท้า ผ้าไหม และร้าน
ผลิ ตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุก
ท่านทราบว่า ทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่ านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่
ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
U

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มีนาคม –พฤษภาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
13-18, 24-29 มีนาคม 2561
3-8, 24-29 เมษายน
1-6 พฤษภาคม
10-15, 25-30 พฤษภาคม

24,999
25,999
25,999
24,999

24,999
25,999
25,999
24,999

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11
ปี พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
23,999
24,999
24,999
23,999

พัก
เดี่ยว
เพิ่ ม
4,000
4,000
4,000
4,000
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***** เนื่ องจากเป็ นรายการทัวร์ราคาโปรโมชัน่ จาเป็ นต้องชาระเงิ นและส่งสาเนาพาสปอร์ตหลังจองทันที
ที่นัง่ มีจานวนจากัด หลังออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ *****
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
3.
ค่าอาหาร 15 มือ้ ตามรายการ
4.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
5.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
6.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
7.
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
8.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
U

อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน (6วัน x 10 หยวน x 2 วัน = 120 หยวน)
หัวหน้ าทัวร์ 50 บาทต่อวันต่อคน (6วัน x 50 บาท = 300 บาท)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่านัน้
,หน้าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครือ่ งประดับ, ไม่
สวมแว่นตาดํา และไม่สวมเสือ้ สีขาว , คนมุสลิมต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้า
*** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเย็บติดกับรูป หรือ ทําให้รปู ถ่ายเป็ นรอย
สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รบั ยืน่ วีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
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หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่ม
เก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ ปี ั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์
สุ่มตรวจทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
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 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่ า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติคเกอร์หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่ม
ละ 500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยื่นด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของสถานทูต
จีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล) โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่ า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
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ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน
และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสาหรับท่านที่เป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สงู และโรค
ประจาตัวอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตงั ้ อยู่บนพื้นที่ สงู จากระดับน้าทะเล
1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิ จารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับ
สุขภาพของท่านก่อนการทาการจอง
สาหรับท่ านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
0B

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

