รห ัสโปรแกรม : 17707 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

WONDERFUL CHINA
มนต์ เสน่ ห์แห่ งยูนนาน
ลีเ่ จียง – แชงกรีล่า – คุนหมิง
ราคาเริ่ มต้น

16,999.-

4 วัน 3 คืน

บาท/ท่าน
กาหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63
6 ท่ านเริ่มออกเดินทาง เป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว
ไฮไลท์










ชวนคุณบินลัดฟ้ าสู่ เมืองลีเ่ จียง ด้ วยสายการบิน LUCKY AIR
เยือนดินแดน “แชงกรีล่า สวรรค์ บนดิน” ดินแดนแห่ งความลึกลับ ดินแดนที่มีแต่ ความสุ ขสงบ
นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าสู่ ยอดเขายอดเขาสู งกว่ าระดับนา้ ทะเลประมาณ4,500 เมตร ชม “หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน” ทีง่ ดงามดั่งภาพวาด
ชม ช่ องแคบเสื อกระโจน ช่ องหุบเขาเหนือแม่ นา้ แยงซีทตี่ ้ ังอยู่ในบริ เวณทีแ่ ม่ นา้ ไหลผ่ านระหว่ างภูเขาหิมะมังกรหยกทีส่ ู ง 5,596 เมตร
วัดลามะซงจ้ านหลิน สร้ างขึน้ โดยดะไลลามะองค์ ที่ 5 คล้ายกับพระราชวังโปตาลาทีเ่ มืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต
เทีย่ วชมเมืองโบราณลีเ่ จียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เมืองนีย้ งั ได้ รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่ งตะวันออก" และเป็ นเมืองมรดกโลก
รถไฟความเร็วสู ง ช่ วยลดเวลาเดินทางจากจากลีเ่ จียงสู่ คุนหมิง ทีจ่ ากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
เยือน วัดหยวนทง ซึ่งเป็ นวัดทีเ่ ก่ าแก่ ของมณฑลยูนนาน เป็ นทีป่ ระดิษฐาน พระพุทธชิ นราช(จาลอง) ทีไ่ ด้ อญ
ั เชิ ญมาจากเมืองไทย
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ช้ อปปิ้ งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยก ช้ อปปิ้ ง เสื้ อผ้า และอาหารพื้นเมือง

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - ลีเ่ จียง

10.30 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินให้ กับท่ าน

13.15 น.

(D)

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
ออกเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียง โดยสายการบิน LUCKY AIR เทีย่ วบินที่ 8L.... (ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง)

16.30 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานซานอี้ เมืองลีเ่ จียง ซึ่ งเป็ นเมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยูข่ อง
ชาวหน่าซี ถือเป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรม หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร…หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
 พักที่ FENG HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*

วันที่สอง

ลีเ่ จียง - เมืองจงเตีย้ น - ดินแดนสวรรค์ บินดินแชงกรีล่า - ช่ องแคบเสื อกระโจน - วัดลามะซงจ้ านหลิน เมืองโบราณจงเตีย้ น
(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองจงเตีย้ น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เปรี ยบได้กบั สวรรค์บนดินที่
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็น ระดับ 1- 2 องศา เป็ นเมืองที่อยู่ทาง
ตอนเหนื อสุ ดของมณฑลยูนนาน อาจจะได้ลุยหิ มะทั้งในตัวเมือง และบนภูเขา ถ้าไปในช่วงฤดูหนาว คาว่า “แช
งกรี ล่า สวรรค์บนดิน” “สวรรค์บนดิน” แห่ งนี้ ทางการจีนได้เห็นดีเห็นงาม กับความสวยงามและความสงบของ
ดินแดนแห่งนี้ สมกับคาร่ าลือ และจินตนาการของนักเขียนนวนิ ยาย จึงได้เปลี่ยน ชื่ อเมือง “จงเตี้ยน” Zhong dain
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เป็ น “แชง- กรี ล่า” Shang Gri-La อย่างเป็ นทางการ จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ช่ องแคบเสื อกระโจน เป็ นช่องหุ บเขา
เหนือแม่น้ าแยงซี ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน ห่ างจาก
เมืองลี่เจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็ นหุ บเขาในช่วงที่แม่น้ าแยงซี ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทรายทอง)
น้ าบริ เวณนี้ไหลเชี่ยวมากเกิดจากความลาดชันของโตรกผาสองข้างที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็ วและช่องแคบที่บีบ
แคบลงอย่างฉับพลันช่ วงที่ แคบที่ สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ยาว 15 กิ โลเมตร ตาแหน่ งที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณที่
แม่น้ าไหลผ่านระหว่างภูเขาหิ มะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิ มะฮาป๋ าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
น้ าไหลเชี่ ยวและอยู่ใต้หน้าผาสู ง 2,000 เมตร ผูอ้ ยู่อาศัยในบริ เวณนี้ มีจานวนเพี ยงเล็กน้อย ส่ วนใหญ่เป็ นชน
พื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บา้ นเล็กๆบริ เวณใกล้เคียงและหาเลี้ยงชี พโดยการเพาะปลูกและรับจ้าง
นาทางคนต่างถิ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิน ตั้งอยู่เชิ งเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนื อประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลา
มะจาพรรษามากกว่า 700 รู ป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่ วง
ศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คงั ซี แห่ งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของ
ทิเบต แต่ยอ่ ส่ วนลงมา มีการเปรี ยบเทียบว่า "หากพระราชวังโปตาลาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซาน
หลินก็เป็ นศูนย์กลางแห่ งศรัทธาของชาวพุทธบริ เวณที่ราบสู งทิเบตนัน่ เอง" จากนั้นพาท่านเดินทางกลับเมืองลี่
เจียง จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองโบราณจงเตีย้ น ชมถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย
ชมบ้านเรื อนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้ อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่ องประดับ
ดินเผา เครื่ องเงิน และหิ นสี ฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GRACE HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*

วันที่สาม

หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน (รวมกระเช้ า) - ลีเ่ จียง - เมืองโบราณลีเ่ จียง - รถไฟความเร็วสู งสู่ คุนหมิง

(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซื่ อคาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์ สีน้าเงิน ในฤดูหนาวเมื่อ
โดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะเห็นลานหิ มะกว้างใหญ่สุดสายตา
ภายใต้ทอ้ งฟ้ าสี คราม งดงามดัง่ ภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าสี ม่วง สี ชมพูบานสะพรั่งไปทัว่ ทุ่ง จากนั้น
เดินทางกลับ เมืองลีเ่ จียง ตัวเมืองตั้งอยูเ่ ชิงเขาอวี้หลง รอยต่อที่ราบสู งชิ งไห่ -ทิเบตทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ กับ
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ที่ ราบสู งยูนนาน-กุย้ โจวทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เชื่ อมกับที่ ราบริ มฝั่ งแม่น้ าจิ นซาเจี ยง ทาให้มีความแตกต่ าง
ทางด้านภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตภูเขาสู ง ธารน้ าแข็ง ที่ราบระหว่างภูเขา หุ บโตรกผาอันสู งชัน และที่
ราบขั้นบันได มีความแตกต่างในเรื่ องของความสู งของภูมิประเทศ ประมาณ 4,545 เมตร จุดสู งสุ ดอยู่ที่ 5,596
เมตร จุดต่าสุ ดอยู่ที่ 1,051 เมตร จากระดับน้ าทะเล ด้วยลักษณะความแตกต่างของภูมิประเทศนี้ จึงทาให้ลี่เจียงมี
ความหลากหลายทางธรรมชาติ

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม เมื องเก่ าลี่เจียง ชมชี วิตความเป็ นอยู่แบบโบราณที่ ยงั คงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมือง
โบราณของชาวหน่าซี มีอายุยอ้ นหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น
“เมืองมรดกโลก จากนั้นเดิ นทางกลับเมืองคุนหมิงด้วย รถไฟความเร็ วสู ง (D8790 16.42-19.52) ช่ วยลดเวลา
เดินทางจากเดิม 8 ชัว่ โมง เหลือเพียง 3 ชัว่ โมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

 พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*
วันที่สี่

คุนหมิง - ร้ านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่ หยก - วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

(B/L)

นาท่านแวะ ร้ านบัวหิมะ ท่านยังสามารถชมการสาธิ ตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยาที่ข้ ึน
ชื่ อที่ สุดของเมืองจีน จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ประตูม้าทองไก่ หยก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนที่ เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองคุนหมิง ซึ่ งมีซุม้ ประตูมา้ ทองและซุ ม้ ประตูไก่หยก ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่ อ
ถนนแห่งนี้ มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่ งนี้ เป็ นแหล่งเสื้ อผ้าแบรนด์เนม
ทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่ องประดับ มีอญั มณี ช้ นั เยี่ยม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็ นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของคุนหมิง และเป็ นวัดหลวงเก่าแก่
คู่บา้ นคู่เมือง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200ปี เป็ นวัดของนิ กายมหายาน สร้างขึ้ นในราชวงศ์หยวน มีอาคารต่างๆ
,โบถส์ ไทยอันเป็ นที่ ประดิ ษฐานของเจ้าแม่กวนอิ มและพระพุทธชิ นราชจาลองจากประเทศไทย ที่ ท่านนายก
เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย-จีน ได้ เวลาสมควร
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
18.30 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L801 (ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง)
19.45 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพ โดยสวัสดิภาพ
***********************************
ข้ อควรควรทราบ :
 การเดินทางไปท่ องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จกั คือ
บัวหิมะ ซึ่งจาเป็ นต้ องใส่ ไว้ ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทราบว่ า ร้ านทุกร้ านที่ใส่
ในรายการทัวร์ จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น บริษทั ไม่ มสี ่ วนได้ เสี ยในการขายสิ นค้ าจากร้ านช้ อปปิ้ งขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก สิ นค้ าทุกชิ้นไม่
สามารถแลกเปลีย่ นหรื อคืนได้
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
บ่ าย

กาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง
05-08 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)
12-15 กุมภาพันธ์ 2563
04-07,11-14,18-21 25-28 มีนาคม 2563

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
มีเตียงและไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

17,999

17,999

3,000

16,999

16,999

3,000

16,999

16,999

3,000

้ าหร ับลูกค้าทีถ
**ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน**
ั้
**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถิน
่ และห ัวหน้าท ัวร์**

ท่านละ 250 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน /ทริป
่ จีน(แบบเดีย
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา
่ ว ) ท่านละ 1,650 บาทแล้ว**
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวน 6-19 ท่าน ออกเดินทาง (โดยไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวน 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึง 6 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณี ให้ส่งขึ้นห้องพัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ)
ค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน / ลูกค้ า 1 ท่ าน / ทริป
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่เดิ นทางตามรายการทัวร์ ที่กาหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้านสิ นค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 1 วันนับจากวันที่ จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน




ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 40,000 บาท
ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 20,000 บาท
จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรื อในกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง อาจมีการเรี ยก
เก็บเงินเร็ วกว่าที่กาหนด
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
9

 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ
้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ
้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิ น
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ
1.ใบกรอกข้ อมูลส่ วนตัว
2.หนังสื อเดินทาง ที่มอี ายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้าออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
3.กฎการใช้ รูปถ่ ายสาหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยนื่ คาร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทาการยืน่ คาร้อง
1 ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
3.1รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.2 ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่ วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสู งส่ วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรู ปตัวอย่าง
3.3รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ นื่ คาร้องได้อย่างชัดเจน
ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้ น
ศีรษะเอียงซ้ายหรื อขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
3.4รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น
แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนา
เท่านั้น
3.5รู ปถ่ายจะต้องไม่ข่นุ มัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อ
มืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
3.6พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
3.7 รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
ศูนย์บริ การยืน่ ขอวีซ่าจีน ประจากรุ งเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
4.หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่
สมรสเสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.กรณีเป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สาเนา) และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สาเนา)
และแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/ และสาเนาบัตรประชาชนของ
บิดามารดา

6.เด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จาก
อาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่
7.กรณีทางานเกีย่ วกับสื่ อต่ างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสื อรับรองการทางานโดย
ระบุ ชื่อ ตาแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อหรื อ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
8.กรณีเป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
เท่านั้น และอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
9.กรณีเป็ น พระภิกษุ ไม่ รับยื่นวีซ่า
10.ผู้ที่ประสงค์ ใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
11.บริษทั ฯ รับยื่นวีซ่าให้ ชาวต่ างชาติที่ทางานในประเทศไทยเท่ านั้น (ลูกค้ าต้ องโชว์ ตวั ที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริ การเพิ่ม 500800 บาท เอกสารที่ตอ้ งใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
12.บริษทั ฯ ไม่ รับยื่นวีซ่าให้ หนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่ มสี เหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเองที่สถานฑูต
13.กรณียื่นวีซ่าด่ วน (ใช้เวลาดาเนินการ 2 วันทาการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,125 บาท
หมายเหตุ
 ผูย้ ื่นขอวีซ่าต้องให้ขอ
้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม
อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษท
ั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
 แผนกวีซ่าไม่ รับยื่นวีซ่าประเภทอื่ น นอกจากเข้ าออก 1 ครั้ ง เท่ านั้น ยกเว้ นกรณีที่ลูกค้ ามีทริ ปเดินทางต่ อกับทางบริ ษท
ั ฯ
จึงจะทาการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้
 โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม
่ เติมหรื อเปลีย่ น
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
หนังสื อเดินทางต่ างชาติ
ั ) พาสปอร์ต+รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่อยู่ +
 หนังสื อเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กน
ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)



ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่ งเอกสารยื่นวีซ่า



หนังสื อเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู+่ ใบอนุญาตทางาน



หนังสื อเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท

สถานทูตจีนไม่ รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
 ชื่ อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก


รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ทางสถานทุตจีน ได้ มีการปรับเปลีย่ นระบบการยื่น
วีซ่าโดยสามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่ านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้ มี
การปรับเปลีย่ น ค่ าวีซ่าและค่ าบริการ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ ที่
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

ข้ อมูลและรายละเอียดสาหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการขอวีซ่า **
กรุ ณากรอกด้ วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ )
ชื่ อ-นามสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ

□ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงานไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ าย

□ หย่ า

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้าน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่ อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มือถือ.....................................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ตาแหน่ งงาน.............................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่สามารถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ใครเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ านมีประกันสุ ขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรื อไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนมาก่ อนหรื อไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรื อไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รายชื่ อสมาชิกในครอบครัว พร้ อมระบุความสั มพันธ์ :




ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ...............................
ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ (กรณี ฉุกเฉิ น) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................

