รหัสทัวร B2B2000484
ทัวรจีน คุนหมิง แชงกรีลา(บินภายใน) วังโปตาลากงนอย ลี่เจียง(บินภายใน)
4 วัน 3 คืน (MU)
วังโปตาลากงนอย(วัดลามะซงจานหลิง) | หุบเขาพระจันทรสีนาํ้ เงิน(รวมกระเชา)
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเชาใหญ) | โชวจางอวี้โหมว
ไปสุยเหอ(หุบเขาสีนํ้าเงิน) | บินภายใน 2 ขา

เส้นทางการเดินทาง
วันที 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภู มิ)-คุนหมิง(สนามบิน ฉางสุ่ย)(MU2584 : 07.50-11.40)-แชงกรีล่า(สนามบินตีชิง แชงกรีล่า)(MU5935 :
14.25-15.45)-เมืองโบราณแชงกรีลา่
วันที 2. วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สนี าเงิ
ํ น(รวมกระเช้า)-แชงกรีลา่ -ลีเจียง-เมืองโบราณลีเจียง
วันที 3. ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวีโหมว-ไป๋ สุย่ เหอ(หุบเขาสีนาเงิ
ํ น)(รวมรถแบตเตอรี)-สระมังกรดํา-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
วันที 4. ลีเจียง(สนามบินลีเจียงซานยี)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย่ )(MU5922 :12.35-13.35)-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-ประตูมา้ ทองไก่
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย่ )-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU2584 :
วันที่ 1

07.50-11.40)-แชงกรีลา(สนามบินตีช
๋ ิงแชงกรีลา) (MU5935 : 14.2515.45)-เมืองโบราณแชงกรีลา

05.00 น.

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร P
ประตู 7 หรือเคานเตอร U ประตู 9 สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมี
เจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

07.50 น.

ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU2584

11.40 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่
ใหญที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุม
 นอยถึง 24
เผาครอบคลุมพื้นทีถ
่ งึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดชอ
ื่ วาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมี
ภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ ป ไมรอ
 นหรือหนาวจนเกินไปแลว สิง่ ทีม
่ ีเสนห
ดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง นํา
ทานตอเครื่อง เพื่อเดินทางสูเมืองแชงกรีลา

14.25 น.

ออกเดินทางสู เมืองแชงกรีลา โดยเที่ยวบินที่ MU5935

15.45 น.

เดินทางถึง สนามบินตี๋ชงิ แชงกรีลา
นําทานชม เมืองโบราณแชงกรีลา เปนศูนยรวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต
ลักษณะคลายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึง่ เต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมืองและ
รานขายสินคาที่ระลึกมากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ
่ ัก

วันที่ 2
เชา

YUNDING JINXI HOTEL OR SAME
วัดลามะซงจานหลิง-หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน(รวมกระเชา)-แชงกรีลา-ลี่
เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เที่ยวชม วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณตีนเขาฝอปงหางจากเมืองจงเตี้ยน
ไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสรางขึน
้ ในปค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มอ
ี ายุเกาแก
กวา 300 ปมพ
ี ระลามะจําพรรษาอยูก
 วา 700 รูปสรางขึ้นในสมัยการปกครอง
ของดะไลลามะองคที่ 5 ซึง่ ใกลเคียงกับสมัยอยุธยาตอนตนในชวงศตวรรษที่ 17
สมัยจักรพรรดิคงั ซีแหงราชวงศชิงไดมก
ี ารซอมแซมตอเติมอีกหลายครั้ง
โครงสรางของวัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่
มีหอประชุมหลัก 2 หองและโอบลอมไปดวยหองพักสําหรับพระกวา 100 หอง
นอกจากนี้ยงั มีโบราณวัตถุอก
ี มากมายรวมทั้งรูปปﻥนทองสัมฤทธิ์ทม
ี่ ีชอ
ื่ เสียงมาก
ที่สุด

นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสน
ี ํ้าเงิน แหงเมืองแชงกรีลา มีความสูงกวา
4,500 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมังกร เปนหุบเขาที่มท
ี ัศนียภาพงดงามมาก ไดรับการขนานนามวา
เปน สวรรคบนดิน สะกดทุกสายตาของผูม
 าเยือน นําทานโดยสารนัง่ กระเชา ซึง่
แบงเปน 2 ชวง จุดแรกคือ ศูนยทองเที่ยว หุบเขาพระจันทรสีนาํ้ เงิน และเปลี่ยน
กระเชาตอไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนจุดชมวิว แบบ
360 องศา ใหทา นไดสม
ั ผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยางเต็มที่ และชื่นชมกับ
ทิวทัศน อันสวยงามบนยอดเขา ที่มห
ี ิมะปกคลุมเกือบตลอดป อิสระถายภาพ
ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองลี่เจียง (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) เปนเมืองซึ่งตัง้ อยูใน
หุบเขาที่มท
ี ัศนียภาพงดงามเปนถิ่นที่อยูข องชาวนาซีถือเปนชนกลุมนอยทีม
่ ี
ความนาสนใจทัง้ ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชนการมีโครงสรางทาง
สังคมแบบสตรีเปนใหญนอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เปนเอกลักษณอก
ี ดวย
จากนั้นนําทานชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณตาเหยียนเจิง้ ซึ่งเปน
เมืองที่สรางขึ้นมาในสมัยตนราชวงศถัง มีประวัติยาวนานกวา 1,300 ป ตัว
เมืองตัง้ อยูท
 ามกลางการโอบลอมดวยสายนํ้านอยใหญที่ไหลมาจากสระมังกรดํา
พื้นที่ตงั้ ของเมืองโบราณแหงนีม
้ ีรป
ู รางลักษณะคลายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมือง
โบราณยังคงความงามในอดีตไวอยางสมบูรณ เชน อาคารไมแบบจีนโบราณ ตน
หลิวริมธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํ้าที่ไหลผานเมืองแหงนี้ ดวของ

โลกโดยองคการยูเนสโก นอกจากนี้ยามคํ่าคืนก็มก
ี ารประดับไฟแสงสีงดงามอีก
ดวย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

JINDAO HOTEL OR SAME

วันที่ 3

ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเชาใหญ)-โชวจางอวี้โหมว-ไปสุยเหอ(หุบเขาสีนํ้า
เงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-สระมังกรดํา-รานสาหรายเกลียวทอง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทุกทานเดินทางสูภ
 ูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเกาลี่เจียง เปนภูเขาสูงทีต
่ ั้งตระหงาน ซึ่งมีหม
ิ ะปกคลุมอยูต
 ลอดทัง้ ป
จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟา(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขา
หิมะมังกรหยกทีค
่ วามสูงระดับ 4,506 เมตร ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็น
และยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ และเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเปนลักษณะคลาย
มังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน
 น
ั้ ดูราวกับหยกขาวทีต
่ ัดกับสีนาํ้ เงิน
ของทองฟา คลายมังกรขาวบนฟากฟา จึงเปนที่มาของชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก

นั่งเอง จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิง่ ใหญ โดยผูก
 ํากับชือ
่
กองโลก จางอวี้โหมว ไดเนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณ
ทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนก
ั แสดงกวา 600 ชีวต
ิ แสง สี เสียงการแตง
กายตระการตา เลาเรือ
่ งราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียง
ความสําเร็จของการแสดงคงตองยกเครดิตใหกับจางอี้โหมวผูกาํ กับชาวจีนทีม
่ ี
ชื่อเสียงในระดับโลกที่ลาสุดไดฝากผลงานไหกบ
ั พิธีเปด-ปดกีฬาโอลิมปก
(BEIJING 2008) ที่สรางความประทับใจไปทั้งโลกเมือ
่ ปลายป 2551
หมายเหตุ : ชวงหนาหนาว โชว IMPRESSION LIJIANG ปด หากวัน
เดินทางดังกลาวทางโชวงดการแสดง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนโชวลี่สุย
จินซาแทน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมก
ี ารคืนคาใชจายใดๆทัง้ สิ้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ไปสุยเหอ หรือที่เรียกวา หุบเขาสีนํ้าเงิน (BLUE VALLEY)(รวม
รถแบตเตอรี่) หุบเขาที่อยูต
 ด
ิ ดานหลังของภูเขาหิมะมังกรหยก ทัศนียภาพ
สวยงามกับทะเลสาบสีฟา คราม นํา้ ตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมังกรหยก
เปนพื้นหลัง นํ้าที่ไหลผานหุบเขานีค
้ ือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมังกร
หยก เนือ
่ งจากจุดนีม
้ ีทวิ ทัศนที่สวยงามที่มฉ
ี ากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมี
นํ้าตกและแมนํ้ากึ่งทะเลสาบจึงเปนที่นิยมของศิลปนนักวาดภาพและคูรก
ั ทีม
่ ก
ั จะ
มาถายภาพที่นาประทับใจ เขาชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระนํ้า
มังกรดํา อยูท
 ี่ทางชานเมืองดานเหนือเลากันวาเมื่อหลายรอยปกอ
 นที่นั่นยังเปน
บอนํ้าธรรมดาอยูม
 าวันหนึง่ มีชาวบานเห็นมังกรดําโผลขึ้นมาจากบอนํา้ แหงนั้น
ชาวนาซีมค
ี วามเชื่อเรือ
่ งมังกรอยูแลว จึงตัง้ ชือ
่ บอนํ้านั่นวา บอนํ้ามังกรดํา

ปจจุบันไดปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสรางสะพานศาลาพักผอน
แบบเกงจีน สองขางทางมีตนเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร
ไดมก
ี ารจัดแบงสวนอยางเหมาะสมเปนบอนํ้าใน และบอนํ้านอก มีสะพานหิน
ออนกั้น นํ้าในบอผุดขึ้นมาจากใตดินในลักษณะเปนตานํ้า จากนั้นชมสินคา
สาหรายเกลียวทอง พืชใตนาํ้ ลํ้าคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึง่ มี
สารอาหารอยูน
 ับไมถว น อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั

JINDAO HOTEL OR SAME
ลี่เจียง(สนามบินลี่เจียงซานยี)่ -คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)(MU5922

วันที่ 4

:12.35-13.35)-รานบัวหิมะ-วัดหยวนทง-รานผาไหม-ประตูมา ทองไก
หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(MU2583:23.00-00.50)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

12.35 น.

ออกเดินทางสู นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5922

13.35 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย นครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่
ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพื่อ
สุขภาพผอนคลาย
ความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถ
 ัง
หรือทีร่ ูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน

จากนั้นนําคณะเขาชม วัดหยวนทง ซึง่ เปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูน
นานตัง้ อยูท
 ี่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนห
มิงอายุเกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาด
ใหญ มีสะพานขามไปสูศ
 าลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึง่ พลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ทีว่ ด
ั
หยวนทงแหงนี้ แวะชม ผาไหม สินคาทีม
่ ีชื่อเสียงของจีน จากนั้นใหทา นอิสระช
อปปﻥงที่ถนนที่เกาแกที่สด
ุ ของเมืองคุนหมิง ซึง่ มีซุมประตูมาทองและซุมประตู
ไกหยก ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปﻥจี จนเปนที่มาของชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมา
ทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยาน
การคาแหงนี้ เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทัง้
เครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหารพื้นเมือง และรานขาย
ของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีสิ่งอํานวยความสะดวกอืน
่ ๆ อีกมากมาย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน

23.00 น.

อําลาเมืองคุนหมิง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU2853

00.50 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวรไทย
อัตราคาบริการ : คุนหมิง แชงกรีลา(บินภายใน) วังโปตาลากงนอย ลีเ่ จียง(บินภายใน) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชนาอีสเทิรนแอรไลน

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 26-29 ก.พ. 63
วันที่ 08-11 มี.ค. 63
วันที่ 23-26 มี.ค. 63

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ทานละ

18,900.-

18,900.-

18,900.-

3,000.-

ไมรับจอย

18,900.-

18,900.-

18,900.-

3,000.-

ไมรับจอย

17,900.-

17,900.-

17,900.-

3,000.-

ไมรับจอย

ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
เครือ
่ งบิน
ทานละ

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซากรุป


ราคานีไ้ มรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม
ครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลก
ู คาตองการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯ กอนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทัง้ ไฟลบน
ิ
และเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใช
จายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุป
 ที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมัดจํากับสายการ
บินหรือคามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter
Flight จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนื่องจากคาตัว๋ เปนการเหมา
จายในเที่ยวบินนั้นๆก
รณีคณะ
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.

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** 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
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
7.

รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนาํ้ มัน

8.

คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

กระเปาเดินทาง

2.

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีน(4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท

3.

กระเปาเดินทางในกรณีที่นาํ้ หนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด ทานละ 1 ใบ ไมเกิน
20 กิโลกรัม สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด

4.

คาทําหนังสือเดินทาง

5.

คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ
่ งดืม
่ , คาอาหารที่สงั่ เพิม
่ เอง,
คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6.

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

7.

คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8.

คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป สวนหัวหนา
ทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน

3.

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานสละ
สิทธิ์และจะไมรบ
ั ผิดชอบคาบริการที่ทา นไดชําระไวแลวไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

4.

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจาก
ไดสํารองที่นงั่ บนเครือ
่ ง และโรงแรมที่พก
ั ในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แต
อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.

ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงั กลาว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให
แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญาใดๆ
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับ
เทานั้น

9.

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น
แตทงั้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก
์ าร
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษท
ั ฯ กอนทุกครัง้ มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
11. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึง่
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงิน
มัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น และทางบริษท
ั จะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน

สําหรับผูท
 ี่มีความประสงคตองการขอยืน
่ วีซาเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท
 ี่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1.

หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย
2 หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว
เทานั้น**
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 ReEntry ดวยตนเองเทานัน
้ กอนการสงเอกสารยืน
่ วีซา

4.

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5.

เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง

6.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติบต
ั รและ
สูติบต
ั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศก
ึ ษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหนงงาน ทีอ
่ ยูปจจุบัน ที่อยูท
 ี่
ทํางาน ญาติที่ตด
ิ ตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของ

ญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซา เลมที่มป
ี ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
7.

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษท
ั ทัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)

8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครัง้ บริษท
ั ทัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9.

ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ
่ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบต
ั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของทาน
เปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เนือ
่ งจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัทสามารถ
ขอวีซาใหได
1.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม
่ 5,500 บาท

2.

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม
่ 1,900 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารทีต
่ อ
 งเตรียม
1.พาสปอรต ทีม
่ ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พืน
้
หลังขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือวาจางในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล

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

[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 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 โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม
่ ก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิม
่ ตามความเปน
จริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................
สถานภาพ

โสด

ไมไดจดทะเบียน

แตงงาน

หมาย

หยา

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
...................................................................
รายชือ
่ บุคคลในครอบครัวของทาน 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)

