รหัสทัวร B2B2000460
ทัวรจีน เชียงใหมบินตรง คุนหมิง แชงกรีลา ลี่เจียง(นัง่ รถไฟความเร็วสูง)
5 วัน 4 คืน (MU)
หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(ไปสุยเหอ)(รวมรถแบตเตอรี่)
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นัง่ กระเชาใหญ) | พระราชวังโปตาลา | วัดหยวนทง
นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา

เส้นทางการเดินทาง
วันที 1.
วันที 2.
วันที 3.
วันที 4.

เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-คุนหมิง-ฉู่สง(MU2570 : 16.20-19.10)
ฉู่สง-ต้าหลี-เมืองโบราณต้าหลี-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี-แชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-ผ่านชมโค้งแรกแม่นาแยงซี
ํ
เกียง-ผ่านชมช่องแคบเสือกระโจน-ลีเจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-อุทยานนําหยก-ไป๋ สุย่ เหอ(รวมรถแบตเตอรี)-ลีเจียง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสูง)
OPTION : โชว์จางอวีโหมว
วันที 5. วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย่ ) - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (MU2569 :14.30-15.20)

เชียงใหม(สนามบินเชียงใหม)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)-คุนหมิง-ฉูสง
(MU2570 : 16.20-19.10)
14.00 น. พรอมกันที่ สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร สาย
การไชนาอีสเทิรน
 (MU) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบ
ั ทุกทาน
16.20 น. ออกเดินทางสู นครคุนหมิง(สนามบินฉางสุย) โดยเที่ยวบินที่ MU2570
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางสุย นครคุนหมิง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองจากนั้นนํา
คณะเดินทางสู เมืองฉูส
 ง ซึง่ เปนเมืองโบราณที่มค
ี วามสําคัญของมณฑลยูนนาน
เต็มไปดวยมนตขลังและเสนหแหงอาณาจักรโบราณเมืองฉูสงหรือชาวเผาอี๋ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชัว่ โมง)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า เปนชุด MAC DONALD หรือ KFC
ทีพ
่ ัก JIANHUA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
วันที่ 1

วันที่ 2

ฉูสง-ตาหลี่-เมืองโบราณตาหลี่-วัดเจาแมกวนอิม-ตาหลี่-แชงกรีลา

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผาไป ทางตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนานตัง้ อยูร ะหวาง
ทะเลสาบเออไหกบ
ั ภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล โดยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูร วมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “หนันเจา” หรืออาณาจักร
นานเจา (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไปไดเขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่
(ค.ศ. 937) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลีก
่ ถ
็ ูก กุบไลขาน ผูเปน
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชต
ิ ลง แตก็ยงั คงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นได
บนเสนทางจากตาหลีถ
่ ึงลี่เจียง
จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณแหงตาหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมือง
ไทเหออันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจาชมซากเมืองเกาและกําแพง

เมืองโบราณพรอมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธระหวางชาว
นานเจากับราชวงศถงั

กลางวัน

คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปน
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ
่ ใหทหารของฝายตรงขามไดเห็น เมื่อทหาร
ของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุม
 สาว
จะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพ
กลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนีข้ ึ้นในสมัยราชวงศถงั เปนวัดทีม
่ ีประติมากรรม
เยี่ยมยอดแหงหนึง่ ในตาหลี่ เขาชมวัดเจาแมกวนอิมแปลงกายตามตํานานเลาวา
เจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปนหญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพือ
่ ใหทหาร
ของฝายตรงขามไดเห็น เมื่อทหารของฝายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรง
ถึงเพียงนี้ ถาเปนคนวัยหนุมสาวจะตองมีพละกําลังมากมายยากจะตอสู จึงไมไดทํา
การเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนีข้ ึ้นในสมัยราชวงศ
ถัง เปนวัดทีม
่ ีประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึง่ ในตาหลี่
จากนั้นทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีลา” ซึง่ อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่ มีพรมแดนติดกับอาณาเขตนาซีของเมือง
ลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึง่ อยูหา งจากนครคุนหมิงถึง 700
กิโลเมตร และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของปาไมทุงหญาภูเขาทะเลสาบและ
สัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพทีง่ ดงาม สถานที่แหงนี้จงึ ไดชื่อวา
“ดินแดนแหงความฝน”
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
GRACE HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
เชา

กลางวัน

คํ่า

วัดลามะซงจานหลิง-ผานชมโคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง-ผานชมชองแคบเสือ
กระโจน-ลี่เจียง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปง หางจากเมืองจงเตี้ยน
ไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สรางขึ้นในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มอ
ี ายุเกาแกกวา
300 ป มีพระลามะจําพรรษาอยูก
 วา 700 รูป สรางขึ้นในสมัยการปกครองของดะ
ไลลามะองคที่ 5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตน ในชวงศตวรรษที่ 17 สมัย
จักรพรรดิคงั ซีแหงราชวงศชงิ ไดมก
ี ารซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้งโครงสรางของ
วัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ทีม
่ ีหอประชุมหลัก
2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หองนอกจากนี้ยงั มี
โบราณวัตถุอก
ี มากมาย รวมทัง้ รูปปﻥนทองสัมฤทธิท
์ ี่มชี ื่อเสียงมากที่สด
ุ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เปนเมืองซึง่ ตั้งอยู
ในหุบเขาที่มท
ี ัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูข องชาวนาซีถือเปนชนกลุม
 นอยทีม
่ ีความ
นาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทางสังคมแบบ
สตรีเปนใหญนอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลักษณอก
ี ดวย ระหวางทางผาน
ชม โคงแรกแมนํ้าแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)เกิดจากแมนาํ้ แยงซีที่ไหลลงมา
จากชิงไหและทิเบต ซึง่ เปนทีร่ าบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไหหลอ แลวหักเสนทาง
โคงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเปน “โคงแรกแมนํ้าแยงซี” ขึ้น จากนั้น
ผานชม ชองแคบเสือกระโจน ซึง่ เปนชองแคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซา
เจียง(แมนาํ้ ทรายทอง) เปนชองแคบทีม
่ ีนํ้าไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สด
ุ ประมาณ
30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชองแคบเสือนี้สามารถกระโดดขามไปยังฝงﻤ
ตรงขามได จึงเปนทีม
่ าของ “ชองแคบเสือกระโจน”
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั
วันที่ 4
เชา

กลางวัน

FENGHUANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ)-อุทยานนํ้าหยก-ไปสุยเหอ(รวมรถ
แบตเตอรี่)-ลี่เจียง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสูง)
OPTION : โชวจางอวีโ้ หมว
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พก
ั
นําคณะโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว เขาหิมะมังกร
หยก ทีค
่ วามสูงระดับ 4,506 เมตรใหทา นไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิง่ ใหญของ
ภูเขาแหงนี้ บริเวณเขามีตนฉําฉายูนนานทีม
่ ีอายุกวาพันปเทือกเขานี้หากมองดูแลว
ลักษณะคลายมังกรนอนอยูบ
 นกอนเมฆ จึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขาจากนั้น

หมายเหตุ : หาก ณ วันเดินทาง ทางสถานทีท
่ อ
 งเที่ยวมีแจงปดกระเชาไฟฟา
เนื่องจากปดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไมอาํ นวย หรือไมวา เหตุผลใดๆทัง้ สิ้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธในการเปลี่ยนแปลงรายการเปนนั่งกระเชาเล็กแทนหรือเปลี่ยน
รายการอื่นใหตามความเหมาะสม โดยที่ไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนา และไมคน
ื
คาบริการใดๆทัง้ สิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทานสามารถเลือกซื้อ OPTION เสริมที่นาสนใจได
• IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิง่ ใหญ โดยผูก
 ํากับชื่อกองโลก จาง อวี้
โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวที
การแสดง โดยใชนก
ั แสดงกวา 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแตงกายตระการตา
เลาเรื่องราวชีวต
ิ ความเปนอยูและชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของ
การแสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูก
 าํ กับชาวจีนทีม
่ ีชื่อเสียงในระดับ
โลกลาสุดไดฝากผลงานไหกับพิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก(BEIJING 2008) ที่
สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายป 2551
ราคา OPTION ทาละ 1,500 บาท
**ติดตอขอขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการไดที่เจาหนาทีแ
่ ละชําระ

เงินกับไกดทองถิ่น**
เวลาในการชมโชวประมาณ 1 ชั่วโมง สําหรับทานที่ไมไดซอ
ื้ ออฟชั่น ทาสามารถ
อิสระถายรูป ชมวิวทิวทัศนตามอัธยาศัย
เดินทางสู อุทยานนํ้าหยก ซึง่ มีตานํ้าธรรมชาติผด
ุ ขึ้นมา 2 ตา เปนนํ้าที่ซม
ึ มาจาก
การละลายของนํา้ แข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เปนสถานทีแ่ สดงวัฒนธรรมของชน
เผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรคซงึ่ มีรูปปﻥนแกะสลักดวยไม
ขางขวาเปนพอขางซายเปนแมและนํา้ ตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขาแบงเปน 3
ชั้นชั้นแรกชื่อวามังกรออกถํ้าชั้นที่สองชื่อวามังกรเลนนํ้าชั้นที่สามชื่อวามังกรโบยบิน
และยังมีตนไมเทวดาซึง่ เปนที่สก
ั การบูชาของคนในพื้นที่มอ
ี ายุมากกวา 500 ป

เดินทางสู ไปสุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (BLUE VALLEY) (รวมรถ
แบตเตอรี่) หุบเขาทีอ
่ ยูตด
ิ ดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับ
ทะเลสาบสีฟาคราม นํ้าตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยกเปนพื้นหลัง นํา้
ที่ไหลผานหุบเขานี้คอ
ื นํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้
มีทวิ ทัศนที่สวยงามที่มฉ
ี ากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีนาํ้ ตกและแมนํ้ากึง่
ทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูร ักที่มก
ั จะมาถายภาพที่นา
ประทับใจ

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 5
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
วัดหยวนทง - รานบัวหิมะ - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) - เชียงใหม
(สนามบินเชียงใหม) (MU2569 :14.30-15.20
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เขาชมวัดหยวนทงซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูทถ
ี่ นน
หยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สด
ุ ในคุนหมิงอายุเกาแกกวา
พันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํา้ ขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอญ
ั เชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ ด
ั หยวนทง

จากนั้นนําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนใหทาน

นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอนคลายความเมือ
่ ยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม
ซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถ
 ังหรือที่รูจก
ั กันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศ
ในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย
14.30 น. อําลา เมืองคุนหมิง เดินทางกลับ เชียงใหม โดย สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU)
เทียวบินที่ MU2569
15.20 น. ถึง ทาอากาศยานเชียงใหม โดยสวัสดิภาพทุกทาน
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวรไทย

อัตราคาบริการ : เชียงใหมบินตรง คุนหมิง แชงกรีลา ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) 5 วัน 4 คืน โดยไชนาอิสเทิรน
 แอรไลน
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
ทานละ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.-

04-08 เม.ย. 63
25-29 เม.ย. 63
02-06 พ.ค. 63
16-20 พ.ค. 63
30 พ.ค. -03 มิ.ย. 63
06-10 มิ.ย. 63
20-24 มิ.ย. 63

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ
20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.-

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.-

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

ไมรับจอย
ไมรับจอย
ไมรับจอย
ไมรับจอย
ไมรับจอย
ไมรับจอย
ไมรับจอย

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซา

ราคา ไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท
(สําหรับลูกคาทีม
่ ีทะเบียนบานอยูในพืน
้ ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเทานั้น
กรณีลก
ู คา ที่ไมไดอยูในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มทานละ 750 บาท)
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **

เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลก
ู คาตองการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ
กอนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทัง้ ไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษท
ั ไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือ
คามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมก
ี าร
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนื่องจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ

6.

7.
8.

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 3
ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5
ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนาํ้ มัน
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท
(ยื่นวีซาจีนที่เชียงใหม) ผูยื่นคําขอวีซา จะตองมีภม
ู ิลําเนาในทะเบียนบานดังตอไปนี้

3.
4.
5.

1. เชียงใหม 2. เชียงราย 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 6.ลําปาง 7. แมฮองสอน 8.
ลําพูน 9. อุตรดิตถ
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลก
ู คาที่ไมไดมีภม
ู ิลําเนาอยูในจังหวัดภาคเหนือ
ตองยื่นวีซา จีนทีก
่ รุงเทพฯ คาใชจายเพิม
่ 750 บาทจากราคาทัวร และไมรวมคาใชจา ยใน
การจัดสงเอกสาร)
กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีทน
ี่ ํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20
กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํา้ หนักตามสายการบินกําหนด
คาทําหนังสือเดินทาง
คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ
่ งดืม
่ , คาอาหารที่สงั่ เพิม
่ เอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6.
7.
8.

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสด
ุ วิสัยจนไม
อาจแกไขได
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสด
ุ วิสัย
อื่นๆ เปนตน
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรบ
ั ผิดชอบคาบริการที่ทา นไดชําระไวแลวไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ
5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พก
ั ในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงั กลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษท
ั ฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการนัน
้ ๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของบริษท
ั ฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แตทงั้ นี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก
์ ารจัดหานี้โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา

10. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ กอน
ทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิ้น
11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน
300 หยวน/คน/ราน
สําหรับผูท
 ี่มีความประสงคตองการขอยืน
่ วีซาเดี่ยว(เชียงใหม)
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท
 ี่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวที่เชียงใหมมค
ี าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1650 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 1,750 บาท
**กรณียื่นวีซาเดี่ยวที่กรุงเทพมีคา บริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3. สําหรับผูท
 ี่ถอ
ื หนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติบต
ั รและสูตบ
ิ ัตร
ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศก
ึ ษา สถานทีท
่ าํ งาน ตําแหนงงาน ทีอ
่ ยูปจจุบัน ที่อยูท
 ี่ทํางาน
ญาติที่ตด
ิ ตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอ
 มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมทีม
่ ี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษท
ั ทัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ
่ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบต
ั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัทสามารถขอวีซาให
ได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม
่ 5,500 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม
่ 1,750 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารทีต
่ อ
 งเตรียม
1.พาสปอรต ทีม
่ ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน
้ หลังขาว
เทานั้น]
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

3.
4.
5.
6.

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2ขาง
- ไมสว มเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
ใบอนุญาตการทํางาน
หนังสือวาจางในการทํางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรอง
ตราประทับรานที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดงั ตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายทีด
่ ูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ทีถ
่ า ยไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายทีม
่ วี ิวดานหลัง ทีถ
่ ายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซา ดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย
ลัตเวีย ลักเซมเบิรก
 มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย
สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม
่ ก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิม
่ ตามความเปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หมาย
หยา
ไมไดจดทะเบียน
จดทะเบียน ชือ
่ คู
สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
......................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
..............................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
......................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
.....................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
...............................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ...............................................................................................................
ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
.....................
ที่อยูสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
..................................................................................................................................................................
.......................................

.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.......................................................................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถก
ู ตองทีส
่ ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม
ไมเคย
เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
......................................……......................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุ
............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME................................................................................
........
RELATION.............................................................................................................................................
.......................................
2. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME................................................................................
........
RELATION.............................................................................................................................................
.......................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษท
ั อาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพือ
่ ประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

