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SAVE SAVE-MU
คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
5 วัน 4 คืน
พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมวImpression of Lijiang
นั่งกระเช้า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
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พักเดี่ยวจ่า ยเพิ่ม

วีซ่า กรุ๊ป

*ราคาเด็กเท่า ผู้ใหญ่
15-19 มี.ค. 2562

20,888.-

3,200.-

รวม

22 – 26 มี.ค. 2562

20,888.-

3,200.-

รวม

*ฟรีน้าวันละ 1 ขวด*ไม่มีราคาเด็ก*ไม่แ จกกระเป๋า
ก้าหนดการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้า หลี่

05.00 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เกาะเช็ ค อิ น Gสายการบิ น China Easternแอร์
ไลน์** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู4-5

07.50 น.

เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่MU 2584

11.00 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ข องจี น มี ข นาดใหญ่
เป็ น อั น ดั บ 6 จากทั้ ง ห มด 27 มณ ฑลครอบคลุ มพื้ น ที่ 15, 561 ตารา งกิ โ ลเมตร อยู่ สู ง เหนื อ
ระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุตมีประชากร 33 ล้านคนมีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง
ฤดูใบไม้ผลิมีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือธรรมชาติและ
ภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปนําทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลี ฟู "
เป็นแหล่งชุมชนสําคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน -กุ้ ย
โจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ําทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดย
รถโค้ช (5 ชั่วโมง)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ Green East Hotelหรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง

ต้าหลี่-เมืองเก่า ต้า หลี่-ผ่า นชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้า นสี่โจว-จงเตี้ยน-หุบเขาเสื อ
กระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

 เดินเล่นชมเขตเมือ งเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัว
เมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้ า ง
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จากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่ง ดงาม ชมสิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง
เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ
ชมเมืองโบราณต้าหลี่ นําท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3
องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิ ษ ฐานเมื่ อ
สร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้ง
แต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโตและรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์ ห ยวน
และราชวงศ์หมิง
นําชมหมู่บ้านสี่โจว แวะชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณี ก ารชงชา 3 ถ้ ว ย การดื่ ม ชา
สามรสเดิมทีเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่มีเกียรติของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณและ แพร่ ห ลาย
ไปสู่ชุมชนจนทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็คือ "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คิด" "ชา
ขม" เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ําผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่ ว น "ชาขบคิ ด "
ใส่เครื่องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญา
ชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ด้วย ** ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้ าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ฯลฯ
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แล้วเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ผ่านเขตลี่เจียงเข้าสู่ที่ราบสูงเต๋อซิ่ง ระหว่างทางนําท่า นชมโค้ ง แรก
แม่น้ําจินซาเจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้เลี้ยวจากใต้ มุ่ ง สู่ ทิ ศ เหนื อ โดยตี โ ค้ ง 180
องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ําอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ําแยงซีเกียง
นําท่านไปชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ” ซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกแห่ ง หนึ่ ง ในโลก ชม
ทิวทัศน์ของหุบเขา และกระแสน้ําที่ไหลแรงของสายน้ําแยงซีเกียง พร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก
ในด้านที่สูงที่สุด แล้วตรงเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้
เห็นฝูงจามรีหรือวัวขนยาวแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต และที่นี่คือเขต “จงเตี้ยน“ ที่ อ ยู่ ใ น
ความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ําทะเล เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คื อ เขตเมื อ งสวรรค์ หรื อ
แชงการีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
อิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าจงเตี้ยนชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อยชมบ้านเรือน
ก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่ อ งประดั บ
ดินเผาเครื่องเงินและหินสีฟ้าเหลืองแดงแบบทิเบต
พักที่HEAVEN SUNSHINE HOTELเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม

จงเตี้ยน-วัดซงจ้า นหลิง -ลี่เจียง-สระมังกรด้า -เมืองเก่า ลี่เจียง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําชมวัดซงจ้านหลิน วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่มากกว่ า 700
รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้ เ วลาก่ อ สร้ า ง 18 ปี จึ ง แล้ ว เสร็ จ โดย
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเ บต แต่
ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อ นี้ ถื อ ว่ า เป็ น
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ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาว
ทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อย
11.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับเมืองลี่เจียง(3 ชั่วโมง) เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่ น ฐานของชนเผ่ า น่ าซี ซึ่ ง อพยพมาจาก
ทิเบต เผ่าน่าซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ เลือกซื้อใบชาผูเอ่อร์ สินค้าขึ้นชื่อของยูนนาน
นําชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดํา ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้น ไม้ สี เ ขี ย วขจี ชม
“เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ําที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ ชิ ง ชม “สะพาน 5 โค้ ง ” ที่
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่ ง ความคิ ด ถึ ง สะพานนี้ จ ะแบ่ ง สระมั ง กร ดํ า
ออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้ ง หมดนี้ ถ้ า อากาศ
อํานวย น้ํานิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบน
สระน้ํา ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่อ งเที่ยวเมืองลี่เจียง
อีกด้วย

18.00 น.

ถึงลี่เจียงรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(สุกี้น้องแซลมอน)
อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลําธารที่ ไ หลผ่ า น
เกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลําธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ ล ะ
สายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อ หาสิ น ค้ า
ของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทําให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปีค.ศ.1997

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ JIXIANGYUAN HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหมว-หมู่บ้า นน้้า หยก-ฉูส
่ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ยามเช้าชมลี่เจียงเมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า800 ปียังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี
นําท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อ
ว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด
13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่ง
หญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลมความจุ 8 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึก ดํ า บรรพ์ แ ละวิ ว ธรรมชาติ ที่
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สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นําชมธารน้ําแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่ บ ด
บังเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ ย งและเข้ า ใจว่ า กรณี ก ระเช้ า “กอนโดล่ า ” ขึ้ น ภู เ ขาหิ ม ะ
มังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้ จั ด จะจั ด ให้ ท่ า นขึ้ น
กระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง
ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไป
บางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ลงจากเขาหิมะมังกรหยกนําท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ ไ ด้ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้
ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจชุดIMPRESSION of LIJIANG ของผู้กํากับชื่อดัง
“จางอวี้โหมว”นักแสดง 500 คนมาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่าพิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคน
เดียวกันได้
13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
 น้าชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้้าหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือ หลัว บรรพบุรุษของชาวนา
ซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่ บ้ า นน้ํ า หยก สร้ า งขึ้ น เลี ย นแบบชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องเผ่ า นาซี สั ม ผั ส
วัฒนธรรมนาซี นําชมบ่อน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ํา พุ ยั ง
เลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูงจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ฉู่สง

19.00 น.

ถึงฉู่สง รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
พักที่ YUN HUAHOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า

ฉู่สง-คุนหมิง-ร้า นนวด–ร้า นผ้า ไหม-เมืองโบราณกวนตู้-ช้อปปิ้งวอลมาร์ก

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
แวะร้าน นวดฝ่าเท้า เลือกชื่อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้ น้ํ า ร้ อ นลวกที่
ท่านรู้จักดี แวะร้านผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน

13.00 น.

ถึงคุนหมิงรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร*เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดไก่ดํา
แวะชมเขตเมือ งเก่ากวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิ ง 17 กม. มี
พื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นําท่านไปถ่ า ยรู ป
กับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้ า งจาก
ข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนํามาก่อสร้างเป็นเจดีย์ มีน้ําหนักรวม 1,350 ตัน บริเ วณฐาน
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เจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่ า นได้ โ ดยรอบเจดี ย์ เ ป็ น ถนนโบราณและมี
ร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า
อิสระช้อปปิ้งที่ วอลมาร์ท ให้ท่านได้เลือกของมากมายตามใจชอบ
19.00 น.

รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร *เมนูพิเศษ เป็ดย่างกวางตุ้ง

23.05 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 2583

00.45 น.

(วันถัดไป) ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุใ นรายการ /
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1
ชิ้นที่น้ําหนักไม่เกิน20กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
ค่าบริการไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถค่าทิปไกด์
ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย(รวมจ่าย 225 หยวนต่อทริป) / ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่ า ทํ า เอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรื อ ในบางกรณี บาง
ท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้ / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานที่
ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบิ น ทาง
บริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่ บ ริ ษั ท ทั ว ร์
ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริ การ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ
ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกั น อุ บั ติ เ หตุ ไ ว้
ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ทม
ี่ ี
ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มี
การขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
ส้ารองที่นั่ง มัดจํา10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงื่อ นไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการ
เดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเทีย
่ วในต่างประเทศซึ่งไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ
-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิก ารนั ด หยุ ด งานการจลาจลการเปลี่ ย นแปลง
กําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้ อ มเช่ น การเจ็ บ ป่ ว ย
การถูกทําร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมี สิ่ ง ผิ ด กฎหมายหรื อ
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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หลังจากการจองทัวร์และช้าระเงินมัดจ้าแล้วทางบริษัทฯถือ ว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อ ตกลงและเงื่อ นไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารวีซ ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจนถ้าถ่ายไม่ชัด -มืด-ดํา-ซีดขาวเกินไปอาจใช้ไม่ได้
กรุณาแก้ไขด้วยการสแกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ และรูปถ่ายตามตัวอย่าง
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึ่งกฎเกณฑ์การยื่นค่าธรรมเนียม
การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่ ว งหน้ า
หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบมีผลต่างของค่าวีซ่าเพิ่ม 700 บาท
* เงื่อ นไขค่าบริการไม่รวม
* หมายเหตุหากทางเมือ งจีนประกาศยกเลิกหรือ ระงับวีซ่ากรุ๊ปไมว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ท้าให้ไม่สามารถยื่นวีซ ่ากรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
พร้อ มเอกสารในการยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวผ่านศูนย์บริการ

ราคารวม* ค่าตั๋วเครื่องบิน + รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) / ค่าวีซ่ากรุ๊ป
ราคาไม่รวมค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลง, ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้อ งถิ่นและค่าทิปคนขับรถท้ อ งถิ่ น และ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์รวม 200 หยวน / ท่านตลอดทริป / ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลา
กระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
4. ผู้เดินทางเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงว่า รายการท่องเทีย
่ วในเส้นทางนี้ จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหากมีอุป
สรรค์ทาให้การเดินทางล่าช้า และ/หรือท่องเที่ยวไม่ได้ เช่น เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบินล่าช้า อากาศไม่เอื้ออานวยใน
การท่องเทีย
่ วหรือในกรณีอื่นๆ บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ
่ งเที่ยวให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูก
ใช้ไปบางส่วนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ
โปรดทราบ
1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีนคือบัวหิมะหยก ชา นวดฝ่าเท้าผ้าไหมจาเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมี
ผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจาเป็นต้องให้ท่านแวะชมซือ
้ หรือไม่ซอ
ื้ ขึ้นอยูก
่ ับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่าสาหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวันโดยไม่มก
ี ารตก
ลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทยทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจานวนเงิน400 หยวน / คน / วัน

(ML) ทัวร์จีน_คุนหมิงต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 5 วัน 4 คืน (MU)

