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เมืองต้าลี-่ ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
ลีเ่ จียง-อุทยานนา้ หยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่ จียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นัง่ กระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สเี งิน-โค้งแรกแม่นา้ แยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
18.00 น.

20.55 น.

เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561

( 6 วัน 5 คืน )

สนามบินสุ วรรณภูมิ – คุนหมิง
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินไช
น่ าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน กระเป๋ าทุก
ใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเทีย่ วบินที่ MU 5078 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

00.30 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่ งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ น
อันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้ า

ต้ าหลี่ – เมืองโบราณต้ าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ลีเ่ จียง – เมืองเก่าลีเ่ จียง
บริการอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “เมืองต้ าหลี”่ ซึ่ งได้ฉายาว่าเป็ นเมือง
ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพอันงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน ประมาณ
เดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนือส่ วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยูแ่ ต่ที่เมืองต้าหลี่ได้ยา่ งเข้าสู่ ฤดูใบไม้
ผลิแล้วท้องฟ้ าปลอดโปร่ งอุณหภูมิกาํ ลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กาํ ลังบานสะพรั่ง จึง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นําท่านชม “เมืองโบราณต้ าหลี่” ซึ่ งเป็ นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า
ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่ วนใหญ่จะเปิ ดเป็ นร้านขายสิ นค้าต่างๆ ที่
แสดงถึ งความเจริ ญในอดี ต ชมประตูเหนื อใต้ และสัญลักษณ์ ของเมื องต้าหลี่ อิ สระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้า
พื้นเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดยสร้างเจดีย ์
องค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสู งจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็ น
ที่ที่ต้ งั ประดิษฐานองค์พระสังกระจาย จากนั้นแวะชม “ร้ านหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่ อว่าหยกเป็ นอัญมณี ล้ าํ ค่า
เป็ นสิ ริมงคลแก่ ผูท้ ี่ได้มาครอบครอง ทําให้ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ งเสริ มให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้า มัง่ คัง่ โชคดี
อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลื อกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้า ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองลี่เจียง ซึ่ งเป็ นเมื องที่ มีชื่อเสี ยงโด่ งดังเรื่ องความสวยงามของเมื องโบราณ และมีสมญานาม
“สวิสเซอร์ แลนด์แห่งประเทศจีน”
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองเก่ าต้ าหยันหรื อเมืองเก่ าลี่เจียง ที่สร้ างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซี ก็ยงั คงอนุ รักษ์
และอยูอ่ าศัยในเมืองเก่าแห่ งนี้ ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 50,000 คน เมืองเก่านี้ มีเนื้ อที่ประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร จึงเรี ยกชื่ อเมืองแห่ งนี้ ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรื อนเป็ น
แถว 2 ชั้นกึ่ งดิ นกึ่ งไม้ปลู กชิ ดติ ดกันเรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามเนิ นเตี้ ยๆ ที่ ได้รับการวางผังเมื องไว้อย่างเป็ น
ระเบียบ โดยบ้านเรื อนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ าํ หยก อันเป็ นลําธารนํ้าที่ละลายไหลมาจากหิ มะบน
เทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กบั ถนนที่ปูดว้ ยหิ นแกรนิ ตแดงอันเรี ยบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึ ง
ความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ ที่พกั LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้ า-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานนํา้ หยก – จงเตีย้ น – โค้ งแรกแยงซีเกียง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะ
เป็ นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสู ง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ ภูเขาหิมะมังกร
หยกไปยังจุ ดชมวิวสู งสุ ด” จากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัมผัส
หิ มะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มดํ่ากับความหนาวเย็น
ของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา
ทิวเขาแห่ งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็ นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกําลังเลื้อย บน

พื้นสี ขาวของหิ มะที่ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าํ เงินของท้องฟ้ าคล้ายมังกรขาว กําลังล่องลอยอยู่
บนฟากฟ้ า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิ มะมังกรหยก
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อนั ยิ่งใหญ่โดยผู ้
กํากับชื่อก้องโลก “จาง อวีโ้ หมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการ
แสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชี วิต แสง สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชี วิตความเป็ นอยู่ และชาว
เผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง
***โปรดทราบ โชว์นีแ้ สดงทีโรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ ูจัด
รับผิดชอบเพียงจัดโชว์ พนื้ เมืองชุ ดอืน่ ทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ***
นําท่านชม “อุทยานนํา้ หยก” สถานที่เที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดของลี่เจียง สถานที่แห่ งนี้ เป็ นหัวใจทางด้านวัฒนธรรม
ของชนเผ่าน่าซี กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซ่ ึ งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา
เป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และนํ้าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถํ้า
ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นนํ้า ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดาซึ่ งเป็ นที่สักการะบูชาของคน
ในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนําท่านชม ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับแพทย์
โบราณตั้งแต่อดี ตถึ งปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรค
โดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน นําท่านสู่ โค้ งแรกแม่ นํ้าแยงซีเกียง นํ้าที่ไหลลงมาจากธิ เบต
ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ ทิศเหนือโดยตีโค้งถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ าํ อีกสายหนึ่ งกลายเป็ นแม่น้ าํ แยง
ซี เกี ยง สายสําคัญ และเป็ นแม่น้ าํ ที่ยาวเป็ นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็ นหน้าผาหิ นสู งชัน จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของ
ชาวธิ เบตตี๋ชิ้ง บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี้ยน เป็ นที่ราบทุ่งหญ้า มีภูเขาล้อมรอบ
คําว่า"จง" นั้นหมายถึงศูนย์กลาง หรื อสิ่ งที่กว้างใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง ส่ วน"เตี้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้า
แล้ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้ดว้ ย ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่ อเมืองจงเตี้ยน จากเดิ มที่มีชื่อใน
ภาษาธิ เบตว่า เจี้ยนถัง เป็ น"แชงกริ -ล่า" ภาษาจีนออกเสี ยงว่า "เซี ยงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซ่ ึ ง
สุ ริยนั จันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี้ยน เป็ นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่ งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์
ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็ นตึกสี่ เหลี่ยม แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ผูค้ นยังแต่งกายพื้นเมือง
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

วัดลามะซงจ้ านหลิง – หุบเขาพระจันทร์ สีเงิน – จงเตีย้ น – ต้ าลี่
บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิน เป็ นวัดลามะซึ่ ง
สร้างขึ้นเมื่อปี ที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจํา
พรรษาอยู่มากกว่า 700 รู ป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่ งนี้ ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดี ยวกับวัดโปตาลา
ของธิ เบต วัดซงซานหลิ นเป็ นวัดใหญ่ที่สําคัญของเมื องจงเตี้ยน วัดแห่ งนี้ ห่างจากเมื องจงเตี้ ยนไปทางเหนื อ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีการสร้ างในลักษณะจําลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุ งลาซา (Lhasa)
และนอกจากนี้ ยงั เป็ นวัดนิ กายลามะแบบธิ เบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานซึ่ งมี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และ
ในช่ วงเทศกาล ชาวทิ เบตส่ วนใหญ่ ก็จะนิ ยมการเต้นระบําหน้ากากและเป่ าแตรงอนซึ่ งเป็ นการละเล่ นที่ อยู่
ในช่วง เทศกาล สําคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณี ต่างๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าขึนไปยัง หุบเขา
พระจันทร์ สีนํ้าเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่ งบริ เวณเขาจะปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนไปทัว่ เช่นกัน เมื่อ

โดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่ งสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถ
เดินทางขึ้นยอดสู งสู งของหุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุดแรก จะมี
ศูนย์ท่องเที่ยวหุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปี เรี ยงราย จะ
มีหมู่บา้ นชาวธิ เบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดิ นทางถึ งยอดเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงิ น ชม
ทิวทัศน์ทะเลหุ บเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าํ เงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิ มะได้ในฤดู
หนาวจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม หลังจากนั้นหิ มะจะเริ่ มละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่ งบานเพียงปี ละครั้งจะ
เริ่ มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

ต้ าหลี่ – คุนหมิง – อิสระช้ อปปิ้ ง
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดิ นทางโดยรถโค้ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่านชม
เส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็ นทิว ด้วยเส้นทางซุ ปเปอร์ ไฮเวย์ที่แสนสบาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารให้ท่านได้ “ลองชิ มชาที่มีชื่อเสี ยงต่ างๆ ที่ศูนย์ ชา”
อาทิเช่น ชาอวูห่ ลง, ชาแดง, ชาผลไม้, ชามะลิ, ชากุหลาบ นําท่านสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งใจกลางเมืองคุนหมิง
ให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอาหารเข้าสู่ ที่พกั JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

เทีย่ ง

คํ่า
วันที่หก
เช้ า

เทีย่ ง
16.25 น.
17.40 น.

คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ
ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อ
เนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็ นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทําลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการ
ซ่ อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชิ นราชจําลองที่
ท่านนายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิ ญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่ อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จีน
นับเป็ นพระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่ วบินที่ MU 5077*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มรี าคาเด็ก ***

พักเดี่ยว

1-6 , 15-20 , 29 พ.ย.-4 ธ.ค. // 13-18 , 20-25 ธ.ค. 61
8-13 , 22-27 พ.ย. , 5-10 ธ.ค. 61

20,999.21,999.-

4,900.-

*** ออกเดินทางขั้นตํ่า 15 ท่ าน หากเดินทางตํ่ากว่ ากําหนด มีความจําเป็ นทีต่ ้ องเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ***

ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนํา้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน ร้ านบัวหิมะ-หยก-ใบชา-ผ้ าไหมหรือยางพารา-สาหร่ ายเกลียวทอง
เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษทั ก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระ
เงินเพิม่ 1,500 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท (ยกเว้นสงกรานต์ตอ้ งยืน่ วีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท)
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

@ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์
หรื อไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ ต
3. กรณีทที่ ่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @ @

เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ อี ายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน

สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี ไม่ มบี ิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3 *** ต้ องโชว์ ตัวต่ อสถาทูต***
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท

1.
2.
3.
4.

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท ช่ วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนสําหรับกรุ๊ ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํา กับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตี ค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )

