กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 13 – 18 เมษำยน 2560

วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้ ำลี่
วันที่สอง เมืองต้ ำลี่ – ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ – เมืองโบรำณต้ ำลี่ – โค้งแรกของแม่ นำ้ แยงซีเกียง – ช่ อง
แคบเสือกระโจน - เมืองจงเตีย้ น
วันที่สำม เมืองจงเตีย้ น – วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง – หุบเขำพระจันทร์ สีนำ้ เงิน(นั่งกระเช้ ำ) –
ลีเ่ จียง - เมืองเก่ำลีเ่ จียง
วันที่สี่ ภูเขำหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ ำใหญ่ ) – โชว์จำงอวีโ้ หมว –อุทยำนนำ้ หยก – เมืองต้ ำลี่
วันที่ห้ำ เมืองต้ ำลี่ –เมือง คุนหมิง – ถำ้ จิวเซียง – อิสระช็อปปิ้ ง
วันที่หก วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองต้ ำลี่
08.30 น. คณะพร้ อ มกัน ที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ณ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ชั้ น 4 เคำท์ เตอร์ D โดยมี
เจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสาร
ให้กบั ท่าน
10.50 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึง สนำมบินอูเจียป้ ำ เมืองคุนหมิง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนาน คุ นหมิ งได้ชื่อว่าเป็ นเมื องแห่ งฤดู ใบไม้ผลิ ทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทาให้มี
ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่ งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่
กว่า 26 กลุ่ม และสิ่ งที่มีเสน่ ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรื อหนาว
จนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ ำลี่ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ชมความงามของสองข้างทาง
เมือง ต้าหลี่ หรื อ ต้าลี่ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่ งเป็ นมณฑลชายแดน
ทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีนเป็ นเขตชุ มชนของชนชาติไป๋ ซึ่ งเป็ นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่ ง
ของจีนประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนื อส่ วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยู่แต่ที่
เมื อ งต้า ลี่ ได้ย่างเข้าสู่ ฤ ดู ใบไม้ผ ลิ แ ล้ว ท้อ งฟ้ าปลอดโปร่ งอุ ณ หภู มิ ก าลังสบายไม่ ร้อ นไม่ ห นาว
จนเกินไป ดอกไม้นานาพันธุ์กาลังบานสะพรั่งจึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดี เดินทางถึงเมืองต้าลี่...
คำ่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั REGENT HOTEL (5 ดำว) หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองต้ ำลี่ – ผ่ ำนชมเจดีย์สำมองค์ – เมืองโบรำณต้ ำลี่ – โค้ งแรกของแม่ น้ำแยงซี เกียง –
ช่ องแคบเสือกระโจน -เมืองจงเตีย้ น
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านผ่ ำนชม เจดีย์สำมองค์ แห่ งเมืองต้ ำลี่ ถือได้ว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่าน
เจ้าและต้าลี่ เจดี ยส์ ามองค์เริ่ มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถงั เจดียอ์ งค์หลักมีชื่อว่า
เจดีย ์ "เชียนหลินถ่า" สู งประมาณ ๗๐ เมตร มี ๑๖ ชั้น ตามบริ เวณสองข้างของเจดียอ์ งค์หลักมีเจดีย ์
ขนาดเล็กสร้างอยูเ่ คียงกันด้านละแห่ ง เจดียส์ ามองค์น้ ีมีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน โดยใช้เวลาใน
การก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรี ยบร้อยปัจจุบนั เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่
นาท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบรำณต้ ำลี่ ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่ านเจ้า เมือง
โบราณต้าลี่สร้างขึ้ นเมื่อกว่า 100 ปี ก่อน ถึ งแม้ได้ผ่านกาล เวลามาช้านาน แต่ ก็ยงั คงอยู่ในสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และ ด้านเหนื อที่มีสถาปั ตยกรรม สอดรับกันตามสอง ฟาก
ของถนนสายเก่าแก่ มี บา้ น โบราณปลูกสร้างไว้กระจัดกระจาย มีถนน สายเก่าที่ ตดั ผ่านตัวเมือง
โบราณสายหนึ่ ง ซึ่ งทุ กวันนี้ ได้กลายเป็ นถนน ย่านการค้าที่ เจริ ญ ตามสองข้างถนน เต็มไป ด้วย

เทีย่ ง

คำ่

ร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ ที่แต่งชุ ดประจาชนชาติกาลังค้าขายสิ นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ร้านกาแฟ
และร้านน้ าชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้ จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสาย
นี้ มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัย ผสมผสานกัน นับเป็ นทัศนี ยภาพที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โค้ ง แรกของแม่ น้ ำ แยงซี เกี ย ง ซึ่ งแม่ น้ าแยงซี ไ หลผ่ า นที่ ร าบสู ง ธิ เบตสู่ ทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้มาถึงจงเตี้ยนหักมุมไหลขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชี่ยวกราดจนเป็ นรู ปตัว V อย่าง
ตื่นตาตื่นใจ บริ เวณนี้ เป็ นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์ สมัยสามก๊กขงเบ้งพิชิตยูนนาน เมื่อ
1,800 ปี ก่อนกุบไลข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปี ก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 คอมมิวนิสต์
เดินทัพทางไกล ล้วนข้ามฟาก ณ หมู่บา้ นคลองหิ น (สื อกู่
เจิ้น) บริ เวณฟ้ าใส น้ าเชี่ยว ป่ าไม้อุดมสมบูรณ์
นาท่านเดินทางชม ช่ องแคบเสื อกระโจน ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
ราบสู งต่ อจากทิ เบต เมื่ อ สายแม่ น้ าแยงซี เกี ยง ไหลผ่าน
มาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิ มะมังกรหยก และเทือกเขา
หิ ม ะฮาบา ซึ่ งทั้งสองสู งกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลาย
ล้านปี กัดเซาะจนเกิ ดเป็ นหุ บเหวที่ ลึกที่ สุดในโลก บาง
ช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยนิ สายน้ ากระแทกหินดังคึกโครม
นาท่านเดินทางต่อจนถึงเมืองจงเตีย้ น เมืองจงเตี้ยนตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑล
ยูนนานมีพรมแดนติดกับ อาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิ งหลางซึ่ ง
อยู่ห่ างจากนครคุ นหมิ งถึ ง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้ ทุ่ งหญ้า
ภูเขา ทะเลสาบ และสัตว์นานาชนิ ด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนี ยภ์ าพที่งดงามตลอดการเดินทาง
ท่านจะได้ ชมธรรมชาติของแชงกรี ล่า
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั SHANGRI-LA HOTEL (5 ดำว) หรื อเทียบเท่า

วันที่สำม เมืองจงเตี้ยน – วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง – หุ บเขำพระจันทร์ สีน้ำเงิน(นั่งกระเช้ ำ) - เมืองลี่
เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่ำลีเ่ จียง
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง ตั้งอยู่บริ เวณตีนเขา
ฝอปิ ง ห่ างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4กม. สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1679เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะ
จาพรรษาอยู่กว่า 700 รู ป สร้างขึ้ นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5

ซึ่ งใกล้เคียงกับสมัย อยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่ งราชวงศ์ชิง ได้มี
การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมือง
ลาซา(ทิ เบต)มี ห อประชุ ม หลัก 2 ห้อง และโอบล้อ มไปด้วย ห้องพัก สาหรั บ พระกว่า 100 ห้อ ง
นอกจากนี้ยงั มีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรู ปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสาร กระเช้ ำไฟฟ้ำ ขึ้นไปยัง หุบเขำพระจันทร์ สีน้ำเงิน The Valley of Blue
moon ซึ่ งบริ เวณทั้งเขาปกคลุมด้วยต้นกุหลาบพันปี ซึ่ งจะออกดอกหลากสี สันทั้งขาว ชมพู ชมพูเข้มให้
ทุกท่านได้ชื่นชมความงามในช่ วงเดือนพฤษภาคม-สิ งหาคม บริ เวณตอนกลางหุ บเขา ท่านจะได้พบกับ
ความงามของทุ่ งหญ้า ป่ าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรี ที่ ออกหาอาหารและเล็มหญ้าส่ วนเดื อน
กันยายน-เมษายน หุ บเขานี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทัว่ เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอด
เขาสู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 4,000 เมตร ท่ านจะได้สัมผัสลานหิ มะกว้างใหญ่ สุ ดสายตาภายใต้
ท้องฟ้ าสี คราม งดงามดัง่ ภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่ นชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิ มะ และ
ทิวทัศน์เบื้องล่าง
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลีเ่ จียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้ชื่นชมกับ
ทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
นาท่านชม สวนสำธำรณะเหยหลงถำน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยูท่ ี่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่า
เมื่อหลายร้อยปี ก่อนที่นนั่ ยังเป็ นบ่อน้ าธรรมดา อยูม่ าวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดาโผล่ข้ ึนมาจากบ่อ
น้ าแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่ องมังกรอยูแ่ ล้ว
คำ่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่ านสู่ เมืองเก่ ำลี่เจียง ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงโด่ งดัง เรื่ องความสวยงามของเมือง
โบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็ นจุดแลกเปลี่ยน
ค้าขายสิ นค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสี ยงจากคูคลองและสะพานที่มี
อยู่ม ากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิ ส แห่ งตะวัน ออก" เมื องเก่ าลี่ เจี ยง มี ส ถาปั ต ยกรรม
ประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมแตกต่ างไปจากเมื องโบราณอื่ นๆของจี นเนื่ องจากเป็ นเมื องที่ เป็ นที่ ต้ งั
รกรากของชาวหน่าซี หรื อนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ
 ทีพ่ กั LIJIANG INTER HOTEL (5ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่
เช้ ำ

ภูเขำหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ ำใหญ่ ) – โชว์จำงอวีโ้ หมว –อุทยำนนำ้ หยก – เมืองฉู่สง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
น าท่ านมุ่ งสู่ ภู เขำหิ ม ะมั ง กรหยก น าท่ านเปลี่ ย นนั่ง รถ
ภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสู ง
3,356 เมตร นาท่านนั่งกระเช้ ำใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิ มะมังกร

เทีย่ ง

คำ่

หยก สู่ จุดชมวิวสู งสุ ดจากระดับน้ าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัมผัสหิ มะที่ปกคลุมอยู่ตลอด
ทั้งปี อย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชา ติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้าง
ทางที่ข้ ึนยอดเขา ทิวเขาแห่ งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้อย บน
พื้นสี ขาวของหิ มะที่ปกคลุมอยู่น้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าเงินของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาว
กาลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ า เขาแห่ งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิ มะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ากับ
ความหนาวเย็นของธรรมชาติ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อนั ยิง่ ใหญ่ โดยผูก้ ากับชื่อก้องโล ก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิต
ให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600
ชีวิต แสง สี เสี ยง ตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ นาท่านชม อุทยำนน้ำ
หยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี กลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์
ซึ่ งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ขา้ งขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และน้ าตกมังกร ที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่
เขา แบ่งเป็ น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่ อว่า มังกรออกถ้ า ชั้นที่สองชื่ อว่า มังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามชื่ อว่า มังกร
โบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดา ซึ่ งเป็ นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้น
เดินทางกลับสู่ เมืองฉู่สง
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั DIANJUNWANG HOTEL (5 ดำว) หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้ำ เมืองฉู่สง – เมืองคุนหมิง – ถำ้ จิว่ เซียง – อิสระช็อปปิ้ ง
เช้ ำ
เทีย่ ง

คำ่

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ บริ เวณปากถ้ าเพื่อชมความงามของ ถำ้ จิ่วเซียง JIU XUABG CAVES อยูห่ ่ างจากคุนหมิง
ประมาณ 90 กิ โลเมตรและห่ างจากป่ าหิ น งาม 30 กิ โลเมตร ถ้ าจิ่วเซี ยงเป็ นถ้ าหิ น งอกหิ น ย้อ ยที่
สวยงามตระการตามาก เป็ นถ้ ามหัศจรรย์ของจีนที่สวยงามมากและเป็ น 1 ใน 10 สถานที่สาคัญทาง
ธรรมชาติของมณฑลยูนนาน ถ้ านี้เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณจนเกิดเป็ นโพรงถ้ าขนาด
ยาว 3-4 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผ่านไปทางเส้นทางที่ขนานไปกับภูเขาสู ง เข้าชมความงามภายใน
ถ้ าจิ่วเซี ยงที่ ประกอบด้วยหิ นงอกหิ นย้อยที่ สวยงาม รู ปร่ างแปลกตาเต็มไปด้วยสี สัน สวยงามซึ่ ง
ประกอบเสมือนเป็ นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ (หากมีเวลาพาท่านแวะถ่ายรู ปอุทยานป่ าหิน)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมือง คุนหมิง
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ให้ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ ง ซื้อสิ นค้าและของที่ระลึกฝากทางบ้านตามอัธยาศัย

 ทีพ่ กั SOLUXE HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่หก วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็ น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็ นมายาวนาน
กว่า 1,200 ปี ชมสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมือง
คุนหมิง นาท่านนมัสการ พระพุทธชิ นราชจาลอง ซึ่ งอัญเชิ ญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรี ยง
ศักดิ์ ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วดั แห่งนี้
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
15.20 น. เหินฟ้ ากลับกรุ งเทพมหานครเที่ยวบิน TG 613
16.30 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

“ค้ มุ ค่ า ร้ ูจริ ง เราดีทสี่ ุ ด สาหรั บคณ
ุ ”

วันที่ 13 – 18 เมษำยน 2560
อัตรำค่ำบริกำร

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ

40,900

บำท (พักห้ อง 2 ท่ ำน)

โรงแรมที่พกั
รำยกำรทัวร์ นี้
อำหำรพิเศษ

พักเดีย่ วเพิม่
7,500
บำท
5 ดำว
ไม่ รวมทิป // ไม่ แจกของ (มีเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน 4ร้ ำน )
ปลำแซลม่ อน , สุ กไี้ ก่ดำ ,อำหำรกว้ำงตุ้ง

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์ น้ ี เป็ นเพียงข้อเสนอที่ จะต้องได้รับ การยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับการสารอง ที่นั่งจากสายการบิ นและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับเปลี่ ยนราคาตัว๋
เครื่ องบิ น หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมี การปรับสู งขึ้ นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่สามารถไปเที่ ยวตามสถานที่ที่ระบุ ใน
รายการ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิ น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น รายการและราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขกำรจองวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558)
1. เอกสำรกำรเดินทำง
1.1 หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน

1.2 หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสี ขาว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่านั้น / รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / ใช้กระดาษฟูจิหรื อ โก
ดัก
- ท่ านที่ ป ระสงค์ใช้รูป ถ่ ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ า กรุ ณ าเตรี ยมหนังสื อรั บ รองต้นสั งกัด จัดมาพร้ อมกับ การส่ ง
หนังสื อเดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทาปาก หรื อไว้ผม
ยาว
1.4 สาเนาบัตรประชาชน
1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสำรกำรเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสำรกำรเงินสำหรั บหนังสื อเดินทำงไทย
3. เอกสำรเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ำยสำเนำ )
3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย บิดาและมารดาทั้ง
2 คน ต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับผูอ้ ื่นที่อาเภอที่มีทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้า
บิ ดามารดาแยกกันอยู่คนละทะเบี ยน ทั้งบิ ดาและมารดาให้ไปทาเรื่ องที่ อาเภอที่ มีที่อยู่ของบิ ดาเป็ นหลัก พร้ อมลง
ลายมือชื่อในหนังสื อต่อหน้าเจ้าพนักงานทั้ง 2 คน
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผมยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.4 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสำคัญ * กรุ ณำกรอกข้ อมูลจริงในเอกสำรทีท่ ำงบริษัทจัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่ อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิ ดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทรำบว่ำ
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
 ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญาตการท างานในประเทศไทยเท่ านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุ ดบัญ ชี ธ นาคารประเภทออมทรัพ ย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน

 กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย
5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร ซึ่ งเป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
 ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถื อหนังสื อเดิ นทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดย
ไม่มีวซี ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ

กรุ ณำส่ งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่ อนเดินทำง อย่ ำงน้ อย 7 วันทำกำร
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์ แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วี
ซ่ าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้ แจงความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจ
ในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่ำนทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิ การเข้า -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ ที่ ออกบัตรนี้ ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ื อ
เอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยูต่ ่อ เพื่อทาเรื่ อง
การออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รับ
ฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญ
หายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME.......................................................................................SURNAME................................................................................
สถำนภำพ  โสด
 แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
............................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน....................................มือถือ.....................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์ บ้ำน.................................... ............
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
ตำแหน่ งงำน
.....................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................... .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ..............................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรง
กับท่ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน...............................
ปี ..............................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน...............................
ปี .............................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.......................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.......................................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
** กรุ ณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ค รบ ทำงบริ ษั ทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวก
ภำยหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

