รหัสทัวร B2B2000449
ทัวรจีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน (MU)
ภูเขาหิมะมังกรหยก- โชวจางอวี้โหมว - ไปสย
ุ เหอ(หุบเขาสีนํ้าเงิน) - สวนนํ้าตกคุนหมิง

เสนทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU2584 : 07.50-11.40)-ตาหลี่เมืองโบราณตาหลี่
วันที่ 2. ผานชมทะเลสาบเออไห-ผานชมเจดียสามองค-ตาหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดํา-รานสาหรายเกลียว
ทอง-เมืองโบราณลี่เจียง
วั น ที่ 3. ภู เขาหิ ม ะมั ง กรหยก(กระเช า ใหญ ) -โชว จ างอวี้ โ หมว-ไป สุ ย เหอ(หุ บ เขาสี นํ้ า เงิ น )(รวมรถ
แบตเตอรี่ ) -ลี่ เจี ย ง(สนามบิ น ลี่ เจี ย งซานยี่ ) -คุ น หมิ ง (สนามบิ น ฉางสุ ย )-(MU5924 : 20.3021.30)
วันที่ 4. วัดหยวนทง-รานผาไหม-สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานบัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู-ประตูมาทองไก
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50)
กรุ งเทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ )-คุ น หมิ ง (สนามบิ น ฉางสุ ย)(MU2584 :
07.50-11.40)-ตาหลี-่ เมืองโบราณตาหลี่
05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P
ประตู 7 หรือเคานเตอร U ประตู 9 สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมี
เจ าหน าที่ ค อยให ก ารต อนรับ และอํ านวยความสะดวกตรวจเช็ ค สั ม ภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
07.50 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินคุ นหมิงฉางสุย นครคุ นหมิง เมืองเอกและเป นเมื องที่
ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24
เผ า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ถึ ง 15,561 ตารางกิ โ ลเมตร อยู สู ง เหนื อ ระดั บ นํ้ า ทะเล
ประมาณ 2,000 เมตร คุ น หมิ ง ได ชื่ อ ว า เป น เมื อ งแห ง ฤดู ใ บไม ผ ลิ เพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผาไป ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล โดย
มีชนกลุม
 นอยอาศัยอยูรวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรือ
อาณาจักรนานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไปไดเขามาสถาปนา
อาณาจักรตาหลี่ (ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลี่ก็ถก
ู
กุบไลขาน ผูเปนจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารย
วันที่ 1

คํ่า

ธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง ชมเมืองโบราณแหงตาห
ลี่
สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไทเหออันเปนนครหลวงของ
อาณาจักรโบราณนานเจาชมซากเมืองเกาและกําแพงเมืองโบราณพรอมชมหลัก
ศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธระหวางชาวนานเจากับราชวงศถัง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก REGENT HOTEL OR SAME

เชา

ผานชมทะเลสาบเออไห-ผานชมเจดียสามองค-ตาหลี่-ลี่เจียง-สระมังกร
ดํา-รานสาหรายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

กลางวัน

นํ า ท า นเดิ น ทางผ า นชม ทะเลสาบเอ อ ไห (ERHAI LAKE)เพื่ อ ชมความงาม
ของทะเลสาบทะเลสาบเออไหตั้งอยูบนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตก
เฉี ย งใต ข องสาธารณ รั ฐ ประชาชนจี น ที่ ร ะดั บ ความสู ง 1,972 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้าทะเล มีความยาวจากริมฝﻤงทิศเหนือจรดทิศใต 40 กิโลเมตร และจาก
ทิศ ตะวั น ออกจรดทิ ศ ตะวั น ตกประมาณ 7-8 กิ โลเมตร มี พื้ น ที่ 250 ตาราง
กิ โ ลเมตร จึ ง เป น ทะเลสาบบนที่ ร าบสู ง ที่ ใ หญ เป น อั น ดั บ สองในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน นําทานผานชม “ซานถา” หรือ เจดีย 3 องค อันเปนสัญ ลักษณ
ของเมืองตาลี่ที่โดดเดนงดงาม ตั้งอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสี
ขาวสวยงาม 3 องค โดยองค กลางมี ความสูงถึ ง 70 เมตรซึ่ งสรางขึ้ นในสมั ย
ราชวงศถังจึงมีลักษณะเหมื อนกับ เจดียในเมืองซีอาน สวนองคเล็กอีก 2 องค
สรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับ
ความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมีอายุกวา 1,000 ป และไดมีการ
บูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป ค.ศ.1978 ก็ไดคนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 710 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย เดินทางสูเมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 2.30
– 3 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูของ
ชาวน า ซี ถื อ เป น ชนกลุ ม น อ ยที่ มี ค วามน า สนใจทั้ ง ทางขนบธรรมเนี ย มและ
วัฒ นธรรมเชน การมีโครงสรางทางสังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากนั้นยังมี
อักษรภาพอันเปนเอกลักษณอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2

เขาชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้ามังกรดํา อยูที่ทางชานเมือง
ดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอนที่นั่นยังเปนบอนํ้าธรรมดาอยูมาวันหนึ่ง
มีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอนํ้าแหงนั้น

ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่อง

มังกรอยูแลว จึงตั้งชือ
่ บอนํ้านั่นวา บอนํ้ามังกรดํา ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปน
สวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสรางสะพานศาลาพักผอนแบบเกงจีน สองขางทาง
มีตนเกาลัดขึ้นเต็มมีเนือ
้ ที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ไดมก
ี ารจัดแบงสวน
อยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มีสะพานหินออนกั้น นํ้าในบอผุด
ขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตานํ้า จากนั้นชมสินคาสาหรายเกลียวทอง พืช
ใตนํ้าลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด

ซึ่งมีสารอาหารอยูนับไมถวน

อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณลี่
เจียง

หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิ้ง

ซึ่งเปนเมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตน

ราชวงศถัง มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัวเมืองตั้งอยูทามกลางการโอบ
ลอมดวยสายนํ้านอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดํา
แหงนี้มีรูปรางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน

พื้นที่ตั้งของเมืองโบราณ

ในเขตเมืองโบราณยังคงความงาม

ในอดีตไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตนหลิวริมธารที่ยังคง
ปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํ้าที่ไหลผานเมืองแหงนี้ ดวของโลกโดยองคการ
ยูเนสโก นอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มก
ี ารประดับไฟแสงสีงดงามอีกดวย

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 3

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
JINDAO HOTEL OR SAME
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-ไปสุยเหอ(หุบเขาสีนํ้า
เงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-ลี่เจียง-คุนหมิง(MU5924 : 20.30-21.30)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทุกทานเดินทางสูภ
 ูเขาหิมะมังกรหยก
เมืองเกาลี่เจียง

เปนภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน

ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดทั้งป

จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขา
หิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็น
และยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลาย
มังกรกําลังเลื้อย

สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาวที่ตัดกับสีนํ้า

เงินของทองฟา คลายมังกรขาวบนฟากฟา จึงเปนที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกร
หยก นั่งเอง จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับ

ชื่อกองโลก จางอวี้โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และ
บริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนก
ั แสดงกวา 600 ชีวต
ิ แสง สี เสียง
การแตงกายตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของ
เมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกบ
ั จางอี้โหมวผูกํากับ
ชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬา
โอลิมปก(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551
หมายเหตุ : ช ว งหน า หนาว โชว IMPRESSION LIJIANG ป ด หากวั น
เดิ น ทางดั งกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ ยนเป น โชว
ลี่สุยจินซาแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีการคืนคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ไปสุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (BLUE VALLEY)(รวม
รถแบตเตอรี่ ) หุ บ เขาที่ อ ยู ติ ด ด า นหลั ง ของภู เขาหิ ม ะมั ง กรหยก ทั ศ นี ย ภาพ
สวยงามกับทะเลสาบสีฟาคราม นํ้าตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยก
เปนพื้นหลัง นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกร
หยก เนื่ องจากจุด นี้ มี ทิวทั ศ น ที่สวยงามที่มี ฉ ากหลัง คื อภู เขาหิ ม ะมั งกรหยกมี
นํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรักที่มักจะ
มาถายภาพที่นาประทับใจ
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน

20.30 น. อําลาเมืองลี่เจียง เดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5924
21.30 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง โดยสวัสดิภาพ นําทานเดินทางสูที่พัก
ที่พัก
วันที่ 4
เชา

LONGWAY HOTEL OR SAME
วัดหยวนทง-รานผาไหม-สวนนํ้าตกคุนหมิง-รานบัวหิมะ-เมืองโบราณกวน
ตู -ประตู ม า ทองไก ห ยก-คุ น หมิ ง(สนามบิ น ฉางสุ ย)-กรุ งเทพฯ(สนามบิ น
สุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูน
นานตั้งอยู ที่ถ นนหยวนทงเจีย งเป น อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ ที่สุด ใน
คุนหมิงอายุเกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้า
ขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่วัด
หยวนทงแหงนี้ แวะชม ผาไหม สินคาที่มีชื่อเสียงของจีน จากนั้นนําคณะเขาชม
นําทานสู สวนนํ้าตก ตั้ งอยูทางเหนื อของคุน หมิ ง เป นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองคุนหมิงซึ่งเปดเมื่อไมนานมานี้ ถือเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมและเปนที่
พักผอนหยอนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เปนสวนสาธารณะขนาดใหญที่ใช
เวลาสรางกวา 3 ปดวยกัน ภายในประกอบไปดวยนํ้าตกใหญยักษนั้น ที่กวางถึง

400 เมตร และมีค วามสูงกวา 12.5 เมตร และทะเลสาบ 2 แหง ที่สรางขึ้ น
ดวยฝมือมนุษย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
ทานเดินทางสู
รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทา
เพื่อสุขภาพผอนคลาย
ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถัง
หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน นําทานสูยานการคาของ เมือง
โบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟﻥนฟูใหเปนแหลงการคา แหลง
ซอปปﻥง เสื้อผา อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงคที่ชาวจีนในคุณหมิ
งทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ
ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน
สมั ย ก อ น ส ว นกลางของลานเอนกประสงค ส ร า งเป น เจดี ย แ บบธิ เบต และ
ดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวน
ตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ
แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน

จากนั้นใหทานอิสระชอปปﻥงที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุมประตู
มาทองและซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปﻥจี จนเปนที่มาของ
ชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมั ย
ราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้ เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีน
และต า งประเทศ รวมทั้ ง เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี ชั้ น เยี่ ย ม ร า นเครื่ อ งดื่ ม
รา นอาหารพื้ น เมื อ ง และร า นขายของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ง อํา นวย
ความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน

23.00 น. อําลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU2853
00.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการ
ท่องเทียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและในกรณีทมีี จาํ นวน
ผู้โดยสารไม่ถึง ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
อัตราค่าบริการ : คุนหมิง ลีเจียง(บินภายใน) ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิรน์ แอร์ไลน์

กําหนดการเดินทาง

วันที

ก.พ. –

วันที - มี.ค.
วันที - มี.ค.

มี.ค.

ผู้ใหญ่พัก ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

17,900.17,900.16,900.-

17,900.17,900.16,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ ,

เด็กอายุไม่เกิน
ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดียว
ท่านละ

17,900.17,900.16,900.-

3,000.3,000.3,000.-

ไม่รวมตัว
เครืองบิน
ท่านละ

ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย
ไม่รบั จอย

.- ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน รวมวีซ่ากรุ๊ป

ราคานีไม่รวมค่าวีซ่าเดียว ท่านละ ,

บาท

ราคานีไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ รวม
หยวน /ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถืี อหนังสือเดินทางไทยเท่านัน
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง **

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทีลูกค้าต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง เพือเช็ค
ข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทังไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
. กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ , .- บาท
. กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ - วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้าใช้จ่ายทังหมด
. ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทังหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนันๆก

รณีคณะ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ

6.

7.
8.

ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ้าหน้าทีบริษัทได้ **
- เบียประกันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นามั
ํ น
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่าจีน( วันทําการ) ท่านละ , บาท
กระเป๋ าเดินทางในกรณี ทีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด ท่านละ ใบ ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนเกิน
นําหนักตามสายการบินกําหนด
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพิ นิจและ
ความพึงพอใจในการบริการของท่าน

หมายเหตุ
1.
2.

บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมื อง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญ หายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อืนๆ เป็ นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื
5. รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได้สาํ รองทีนังบนเครือง และ
โรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีคิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคา
ตัวเครืองบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการ
ทัวร์อนทดแทนให้
ื
แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนันๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
9. หากไม่ ส ามารถไปเที ยวในสถานที ทีระบุ ในโปรแกรมได้ อันเนื องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานที
อืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิเช่นนัน
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
11. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน และทางบริษัทจะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน

สําหรับผู้ทมีี ความประสงค์ต้องการขอยืนวีซ่าเดียว
เอกสารในการยืนวีซ่าจีนสําหรับผู้ทถืี อพาสสปอร์ตไทย
**ยืนวีซ่าเดียวค่าบริการดังนี **
- ยืนธรรมดา วันทําการ 1,800 บาท
- ยืนด่วน วันทําการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี . X นิว ถ่ายไม่เกิน เดือน ใบ **พืนหลังขาวเท่านัน**
และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมเห็
ิ นฟั น มองเห็นทังใบหน้ารวมถึงใบหูทงั ข้าง
- ไม่สว่ มเครืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
3. สําหรับผูท้ ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านันก่อนการ
ส่งเอกสารยืนวีซ่า
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเด็
ี กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยู่ปัจจุบนั ทีอยู่ทีทํางาน ญาติทีติดต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณ าเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย - วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือ
เปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ

9.

ในการอนุ ญ าตให้เข้า -ออกเมื อ งด้ว ยตนเอง เนื องจากบริ ษั ท ทั ว ร์ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การยกเว้น วี ซ่ า ใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บัตร APEC กรุ ณ าดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติททํี างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่ม เหลื อง) ผู้เดิน ทางต้องไปดําเนิน การขอวีซ่ าเข้าประเทศจี นด้วยตนเอง
เนืองจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีททางบริ
ี
ษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม , บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ จ่ายเพิม , บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง)
- เอกสารทีต้องเตรียม
.พาสปอร์ต ทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย หน้าเต็ม
.รูปถ่ายสีขนาด . X นิว จํานวน ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน เดือน [พืนหลังขาวเท่านัน]
และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือสีขาวเด็ดขาด เช่น เสือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยมเห็
ิ นฟั น มองเห็นทังใบหน้ารวมถึงใบหูทงั ข้าง
- ไม่สว่ มเครืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านทีแปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี
1. ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้เกินกว่า เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือยืนทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

[ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซา่ โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี นามั
ํ นขึนในอนาคต
ซึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี นามั
ํ นเพิมตามความเป็ นจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี**
เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชือคู่สมรส ..............................................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถูี กต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

