วันที

กําหนดการ

เช้ า

เทียง เย็น

1

กรุ งเทพฯ-คุนหมิง(MU742 : 15.55-19.35)เมือง
ฉู่ สง

X

✈

ไ

XIN YUN HUAJIUDIAN
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ไ

ไ

ไ

ZHAXIDELEI HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ไ

ไ

ไ

WEI YE NA HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ไ

ไ

ไ

GREEN EAST HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ENJOYING HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

3

4

ฉู่ สง-ต้ าหลี-เมืองโบราณต้ าหลี-ผ่ านชมเจดีย์
สามองค์-จงเตียน-โค้ งแรกแม่ นําแยงซี
เมืองโบราณแชงกรี ล่า
วัดลามะซงจ้ านหลิง-ช่ องแคบเสื อกระโดด
จงเตียน-ลีเจียง-สระนํามังกรดํา-เมืองโบราณ
ลีเจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นังกระเช้ าใหญ่ )
โชว์จางอวีโหมว-อุทยานนําหยก-หุบเขา
พระจันทร์ สีนําเงิน “ไป๋ สุ่ ยเหอ” (รวมรถราง)
ลีเจียง-ต้าหลี

5

ต้ าหลี-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้ อปปิ งห้ าง
วอลมาร์ ทหรือถนนคนเดิน

ไ

ไ

ไ

6

สวนนําตก-คุนหมิง-กรุ งเทพฯ
(MU5077 :16.25-17.40 หรื อ
MU741 13.15-14.55 )

ไ

ไ

✈

โรงแรม

กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
ี ลีเจียง .. ปลาเผา 6D5N_MU NewYear Update 3-10-18
1 | 12CN766_SH_ทัวร์จน

กําหนดการเดินทางกันยายน – ธันวาคม 2561
วันแรก
12.30 น.
15.55 น.
19.35 น.
คํา

วันทีสอง
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง-เมืองฉู่ สง
 คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก( ระหว่ างประเทศ ) ชัน 4
ประตู 9บริ เวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESโดยมีเ จ้าหน้าทีจาก
ทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESเทียวบินที MU 742
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมือ งทีใหญ่ทีสุ ดในมณฑล
ยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
ไรั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเดินทางสู่ เมื องฉู่ สง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั วโมง) ตังอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับ
เมืองต้าลี ซึ งเมืองฉู่ สงเป็ นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอีฉู่ สงจากนันนําท่านเดินทางสู่ ทีพัก
พักที XIN YUN HUAJIUDIANHOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****
ฉู่ สง–ต้ าหลี–เมืองโบราณต้ าหลี-ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ -จงเตียน-โค้ งแรกแม่ นําแยงซี -เมืองโบราณ
แชงกรี ล่า
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง)เขตปกครองตนเองทางตะวันตก
เฉี ยงใต้ข องจีน ในมณฑลยูน นานตังอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋ อ ไห่ กบั ภู เขาฉางซานทีระดับ 1,975
เมตร นําท่านชม เมืองโบราณแห่ งต้ าหลีสัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่ เหอ อันเป็ นนคร
หลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า นําท่าน ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ อนั เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี
ทีโดดเด่นงดงามอยูร่ ิ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตียน “ แชงกรี ล่า ” (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั วโมง) ซึ งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนานซึ งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลีเจียง และ
อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานทีแห่งนี จึงได้ชือว่า “ ดิ นแดนแห่ งความฝั น ” ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชม โค้ งแรกแม่ นําแยงซี เกิ ดจากแม่นาแยงซี
ํ
ทีไหลลงมาจากชิงไห่และทิ เบต ซึ งเป็ นทีราบ
สู งไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็ น
“ โค้ งแรกแม่ นําแยงซี ”ขึนจากนันเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรี ล่า เป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาว
ทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึงเต็มไปด้วยร้ านค้าของคนพืนเมืองและร้านขายสิ นค้า
ทีระลึกมากมาย
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที ZHAXIDELEI HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****

วันทีสาม

วัดลามะซงจ้ านหลิง-ช่ องแคบเสื อกระโดด-จงเตียน-ลีเจียง-สระนํามังกรดํา-เมืองโบราณลีเจียง

เช้ า

ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีสี
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา

นําท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิงสร้ างขึนในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะทีมีอายุเก่ าแก่กว่า 300 ปี
มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รู ป สร้างขึนโดยดะไลลามะองค์ที 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทัง
รู ปปั นทองสัมฤทธิ ทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ดจากนันนําท่านชม ช่ องแคบเสื อกระโดดซึ งเป็ นช่องแคบช่วง
แม่นาแยงซี
ํ
ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่นาทรายทอง)
ํ
เป็ นช่องแคบทีมีนาไหลเชี
ํ
ยวมาก ช่ วงทีแคบ
ทีสุ ดประมาณ 30 เมตร
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลีเจียง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)เป็ นเมืองซึ งตังอยูใ่ นหุบเขาทีมี
ทัศนียภาพงดงาม เป็ นถินทีอยู่ของชาวหน่ าซี นําท่ านเดินทางสู่ สระมังกรดํา ชมความงดงามของ
อุทยานทีกว้างใหญ่ และนําในบึงทีใสสะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิ วทัศน์ของภู เขาหิ มะให้
เห็น ได้อย่างชัดเจนจากนันนําท่านชม เมื องโบราณลี เจี ยง ชมเมื องโบราณของชาวหน่ าซี มีอ ายุ
ย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น “ เมืองมรดก
โลก ”
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารเมนูพิเศษ...สุ กีปลาแซลมอน
พักที WEI YE NA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นังกระเช้ าใหญ่ ) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวีโหมว)
อุทยานนําหยก-หุบเขาพระจันทร์ สีนําเงิน “ไป๋ สุ่ ยเหอ” (รวมรถราง)-ลีเจียง-ต้ าหลี
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยกตังอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของเมืองเก่าลีเจียง เป็ นภูเขา
สู งทีตังตระหง่ าน ซึ งมีหิมะปกคลุ มอยู่ตลอดทังปี จากนันนําท่าน โดยสารกระเช้ าไฟฟ้า (กระเช้ า
ใหญ่ )ขึนสู่ บริ เวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ทีความสู งระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัส
ความหนาวเย็นและยิงใหญ่ของภูเขาแห่งนี จากนันนําท่านชมIMPRESSION LIJIANG ผูก้ าํ กับชือ
ก้องโลก จาง อวี โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลังและบริ เวณทุ่ งหญ้าเป็ นเวที
การแสดง ใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานนําหยก ซึ งมีตานําธรรมชาติผุดขึนมา 2 ตา เป็ นนําทีซึ มมาจากการละลาย
ของนําแข็ง บนภู เ ขาหิ ม ะมัง กรหยก เป็ นสถานทีแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่ า นาซี ก ลมกลื น กับ
ธรรมชาติ จากนันนําท่านเทียวชม หุบเขาพระจันทร์ สีนําเงิน “ไป๋ สุ่ ยเหอ”(รวมรถราง) เป็ น หุบเขาที
อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นําท่านชม ธารนําขาว หรื อนําตกไป๋ สุ่ ย ธารนําทีเป็ น เชิ ง
ชันหิ นปูนสี ขาว หลดหลันลามางดงาม ดุจจําลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมา
รวมกัน จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้ าหลี(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)เขตปกครอง
ตนเองทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตังอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่กบั ภูเขาฉางซาน
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที GREEN EAST HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****

วันทีห้ า ต้ าหลี-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้ อปปิ งห้ างวอลมาร์ ทหรื อถนนคนเดิน
เช้ า
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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เทียง
บ่ าย

คํา
วันทีหก
เช้ า

เทียง
16.25น.
17.40น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ เ มื องคุนหมิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) เมืองเอกและเป็ นเมืองที
ใหญ่ทีสุ ดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน
ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นําท่านนมัสการสิ งศักดิสิ ทธิ ณวัดหยวนทงซึ งเป็ น “วัดทีใหญ่ทีสุ ดในนครคุนหมิง” มีประวัติความ
เป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นําท่านนมัสการพระพุทธรู ป จําลอง ซึ งอัญเชิ ญมาจากประเทศไทย
จากนันอิสระช้ อปปิ งห้ างวอลมาร์ ท หรือถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือ กซื อสิ นค้าต่างๆ ฝากญาติส นิ ท
มิตรสหายก่ อนกลับ
ไ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารลิมรสอาหารเมนูพิเศษ...สุ กีเห็ด+นําจิมไทยรสเด็ด
 พักที ENJOYING HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว****
สวนนําตก-คุนหมิง-กรุ งเทพฯ
ไ รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ สวนนํ าตก Kunming Waterfall Parkแลนด์มาร์ ค ใหม่ใจกลางเมือ งคุ นหมิง ซึ งถื อว่า
ได้รับความนิยมอย่างมากเมือได้เปิ ดตัวขึน เพราะสวนสาธารณะแห่งนีใช้เวลาในการสร้ างกว่า 3 ปี
ซึ งภายในสวนสาธารณะแห่ งนีก็มีไฮไลท์ทีพลาดไม่ได้ก็คือ นําตก และ ทะเลสาบที มีถึง 2 แห่ ง ถือ
ว่าเป็ นธรรมชาติทีสร้ างสรรค์ดว้ ยฝี มือมนุษย์ทียิงใหญ่ทีสุ ดอี กอย่างหนึง สวนนําตกแห่ งนี มีข นาด
ใหญ่ มีความกว้างกว่า 400 เมตร และมีความสู งถึง 12.5 เมตร จึงทําให้สวนสาธารณะแห่งนีได้ชือว่า
เป็ นนําตกฝี มือมนุษย์ทียาวทีสุ ดของเอเชี ยเลยก็วา่ ได้
ไ รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ :กรณีทีเทียวบินมีการเปลียนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอืนใดทําให้ จัดอาหารทีภัตตาคารไม่
ทัน จะจัดอาหารเป็ นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้ แทน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESเทียวบินที MU5077
(บริ การอาหารว่ างบนเครือง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........
(สํ าหรั บพีเรี ยดทีเดินทาง วันที 28ธันวาคม 61 –2 มกราคม 62,วันที 29ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62
ขากลับเดินทาง โดยสายการบิ น CHINA EASTERN AIRLINESเทียวบินที MU741 : 13.15-

14.55 น.)

********ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ********
ซือสั ตย์จริ งใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตังแต่ 10 ท่ านขึนไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรมลีเจียง...ปลาเผา
คุนหมิง ต้าหลี ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน(MU)
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดียว
จ่ายเพิม

ราคา
ไม่รวมตัว

วันที 12-17 / 19-24 กันยายน 2561

25,799 บาท

25,799 บาท

4,500 บาท 19,999 บาท

วันที 28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562
วันที 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2562

28,999 บาท

28,999 บาท 4,500 บาท 20,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัวเครืองบินชันทัศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป ตามทีระบุไว้ในรายการเท่านัน
2. ค่ าภาษี สนามบิ นทุกแห่ ง หากสายการบิน มีก ารปรั บราคาภาษีนามั
ํ นขึ นทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บ ค่าภาษี
นํามันเพิมตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเช็คภาษีนํามันณวันที4ส.ค.61เป็ นเงิน4,600บาท
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยืนด่ วน 2 วันทําการ ชําระค่ าส่ วนต่ างเพิม1,050 บาท (ชําระพร้ อ มค่ าทัวร์ ส่ วนที เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พัก ห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื องดืมทุกมือ ตามทีระบุไว้ในรายการ
5.ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการ
6. นําหนักสั มภาระท่านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัมจํานวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึนเครื องได้ 1ชิ น ต่อท่านนําหนักต้องไม่เ กิ น7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือนขึนไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึนไป ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ งหนึงของค่าชดเชยทีระบุไว้ในกรมธรรม์ทงนี
ั ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางเพือให้ คลอบคลุมในเรื องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทีเจ้ าหน้ าทีของบริษัท ฯ ***ทังนี อั ตราเบี ยประกันเริ มต้ นที 330 บาท ขึนอยู่กั บ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณี ทีเสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ตง,ิ อาการทีเกี ยวข้อง
กับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์อั
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8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเป็ นชาวไทยเท่ านัน!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนั งสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหั วหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม 50 หยวน / ท่ าน / ทริ ป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่าย 3 % ในกรณี ทีลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินทีถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่านัน และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิออกใบเสร็ จทีถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านัน
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงือนไขการทําการจอง และชํ าระเงิน
1. ในการจองครั งแรกชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อ ทังหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พร้ อ มส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขายก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืนด่ วน 2 วั นทําการ ชําระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม1,050 บาท(อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านัน)
3. ชําระส่ วนทีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้าใช้ จ่ายทังหมด
 กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่ สามารถเดินทางได้ซึงจะต้อ งมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษ ทั ฯจะพิจารณา
เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อ ไป แต่ทงนี
ั ท่านจะต้อ งเสี ยค่า ใช้จ่ายทีไม่ส ามารถเรี ยกคืนได้ เช่ นค่าตัว
เครื องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริ ง ในกรณี ทีไม่
สามารถเดินทางได้
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
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 กรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ า มัดจําทีพัก รวมถึ งเทียวบินพิเ ศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีก ารคื นเงิ นมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนันๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือให้โปรแกรมการท่องเทียวเป็ นไปอย่างราบรื น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ทีเกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ทีท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน
ทังจากไทย และต่างประเทศซึ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ นแต่ทงนี
ั ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้โดยขอ
สงวนสิ ทธิ การจัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานีคิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรั บสู งขึ น บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ทีจะปรับราคาตัว
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ ค รบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่า งประเทศแบบเหมาขาดก่ อ น
ออกเดินทางแล้ว
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯก่ อนทุกครัง มิฉะนันทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทังสิ น
 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บในเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนั งสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่มีการ ชํ ารุดใดๆ ทังสิ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสี ขาวเท่ านัน!!
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ข้อห้ าม: ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื อน, ห้ามยิม, ห้ามใส่ เสื อสี อ่อนและสี ขาว (ห้ามใส่ เสื อคอกว้างแขน
กุดซี ทรู ลูกไม้สายเดียวชุดราชการชุ ดยูนิฟอร์ มชุ ดทํางานชุดนักเรี ยนนักศึ กษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่น
สี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้ อยกิปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิวและใบหูทงั 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านันและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรู ปพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิ น 6 เดือน
**ท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่ากรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อ มกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํากว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิ ด) ต้องใช้ใบเปลียนชื อ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทังนีกรณีเด็กอายุตํากว่า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4.กรณี ชือไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิ ด) ต้องใช้ใบเปลียนชื อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน
6. ผู้เดินทางทีชือเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
2.หนังสื อชีแจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านัน
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืนวีซ่าทีศูนย์ยืนวีซ่าจีนในวันยืนวีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิมเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านัน!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือนหากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทีเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย)
ประเทศทีไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
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ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรั ฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แ ลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกี ย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีนและต้องทําเรื องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่ อนทําการยืนวีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อ ย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้ าใจศูนย์ยืนวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ
ของสถานทูตและบางครังบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ทีประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื องจากบริ ษ ทั ฯไม่ทราบกฎกติ กาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแ ลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่ านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนืองจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีขายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้านล่ างนี!!!!
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณากรอกรายละเอียดทังหมดให้ ครบถ้วน และตามความเป็ นจริ ง เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง**

ชือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
.... .. .... ...
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**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือสถานทีทํางาน/ ทีอยู่ ทีเคยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
(สํ าคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้ องทีสามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่ ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือวันที................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.......................เดือน........................ปี .....................
รายชือบุคคลในครอบครั วของท่ านพร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทังนี
เพือประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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