(TVC)

☺
☺
☺
☺
☺

เมืองต้าลี-่ ผ่านชมเจดียส์ ามองค์-เมืองโบราณต้าหลี่
ลีเ่ จียง-อุทยานนา้ หยก-วัดยอดหยก- เมืองโบราณลีเ่ จียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นัง่ กระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สเี งิน-โค้งแรกแม่นา้ แยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดกำรเดินทำง

มกรำคม-มีนำคม 2561

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

( 6 วัน 5 คืน )

(TVC)

วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง

18.00 น.

คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตู 9 เคำน์ เตอร์ U
สำยกำรบินไชน่ ำอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
แก่ทกุ ท่าน กระเป๋ าทุกใบจะต้ องฝากให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่สายการบินด้ วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบิน

20.55 น.

เดินทำงสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU 5078 *บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง

00.30 น.

เดินทางถึง สนำมบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทังปี
้ จึงถูกขนาน
นามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ ผลิ" มีภเู ขาล้ อมรอบตัวเมือง 3 ด้ าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอาราม
และป่ าหินอันโด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง
เช้ ำ

ต้ ำหลี่ – เมืองโบรำณต้ ำหลี่ – ผ่ ำนชมเจดีย์สำมองค์ – ลี่เจียง – เมืองเก่ ำลี่เจียง
บริกำรอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ “เมืองต้ ำหลี่ ” ซึ่งได้ ฉายา
ว่าเป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางหุบเขาที่มีทศั นียภาพอันงดงาม ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เขตภาคเหนือส่วนใหญ่ของจีนยังคงมีอากาศหนาวอยูแ่ ต่ที่เมืองต้ าห
ลีไ่ ด้ ยา่ งเข้ าสูฤ่ ดูใบไม้ ผลิแล้ วท้ องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิกาลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ดอกไม้ นานา
พันธุ์กาลังบานสะพรั่ ง จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นาท่านชม “เมืองโบรำณต้ ำหลี่ ” ซึ่งเป็ นถนน
โบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้ า ชมตึกรามบ้ านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า 500 ปี ส่วน
ใหญ่ จะเปิ ดเป็ นร้ านขายสินค้ าต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริ ญในอดีต ชมประตูเหนือ ใต้ และสัญลักษณ์ ของ
เมืองต้ าหลี่ อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมือง

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร นาท่านผ่านชมเจดีย์สำมองค์ มีอายุกว่า 1300 ปี โดย
สร้ างเจดีย์องค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสูงจากพื ้นประมาณ 70 เมตร พร้ อมๆกับการสร้ างวัดและวิหาร
องค์กลางอันเป็ นที่ที่ตงประดิ
ั้
ษฐานองค์พระสังกระจาย จากนันแวะชม
้
“ร้ ำนหยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อ

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

ว่าหยกเป็ นอัญมณีล ้าค่า เป็ นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้ มาครอบครอง ทาให้ ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่งเสริ มให้ เกิดความ
เจริ ญก้ า วหน้ า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืน ยาว ให้ ท่านได้ เลือ กซื ้อ กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ซึ่ง เป็ น
เครื่ อ งประดับน าโชค จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่ เจีย ง ซึ่งเป็ นเมื อ งที่มีชื่อ เสียงโด่งดังเรื่ อ งความ
สวยงามของเมืองโบราณ และมีสมญานาม “สวิสเซอร์ แลนด์แห่งประเทศจีน”
ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม เมืองเก่ ำต้ ำหยันหรื อเมืองเก่ ำลี่เจียง ที่สร้ างขึ ้น
ในสมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้ างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยงั คง
อนุรัก ษ์ และอยู่อาศัยในเมื องเก่า แห่ง นี ้ปั จจุ บันมี ประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมื อ งเก่ านี ้มี เนื ้อที่
ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรี ยกชื่อเมืองแห่งนี ้ว่า ต้ าหยัน (ต้ า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก)
สภาพบ้ านเรื อนเป็ นแถว 2 ชันกึ
้ ่งดินกึ่งไม้ ปลูกชิดติดกันเรี ยงรายลดหลัน่ ไปตามเนินเตี ้ยๆ ที่ได้ รับการวางผัง
เมืองไว้ อย่างเป็ นระเบียบ โดยบ้ านเรื อนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น ้าหยก อันเป็ นลาธารน ้าที่ละลาย
ไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคูก่ บั ถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรี ยบลื่นราวกับถูกเจียระไน
ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี
สมควรแก่เวลานาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั LUCK DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม เขำหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้ ำ-โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยำนนำ้ หยก – จงเตีย้ น – โค้ งแรก
แยงซีเกียง
เช้ ำ

บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่
“ภูเขำหิมะมังกรหยก” เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสูจ่ ุดนัง่
กระเช้ าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้ ำขึน้ สู่ภูเขำหิมะมังกรหยกไป
ยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่
ปกคลุมอยู่ตลอดทังปี
้ อย่างใกล้ ชิด ชมทิวทัศน์ และดื่มด่ากับความหนาวเย็นของ
ธรรมชาติ บนจุด ที่สูง ที่สุดและสวยงามที่ สุด ตลอดสองข้ างทางที่ ขึ ้นยอดเขา ทิว เขาแห่งนี เ้ มื่ อ มองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ ายมังกรกาลังเลื ้อย บนพื ้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นนดู
ั ้ ราวกับหยกขาว
ที่ตดั กันสีน ้าเงินของท้ องฟ้าคล้ ายมังกรขาว กาลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ า เขาแห่งนี ้จึงชื่อภูเขาหิมะมังกรหยก

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

เที่ยง

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารชมการแสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์ อัน
ยิ่งใหญ่โดยผู้กากับชื่อก้ องโลก “จำง อวีโ้ หมว” ได้ เนรมิตให้ ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณ
ทุง่ หญ้ าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้ นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราว
ชีวิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลีเ่ จียง
***โปรดทรำบ โชว์ นีแ้ สดงทีโรงละครกลำงแจ้ งหำกมีกำรปิ ดกำรแสดงในวันนัน้ ๆ ไม่ ว่ำจะด้ วยกรณี
ใดๆ ทำให้ เข้ ำชมไม่ ได้ ผ้ ูจัดรั บผิดชอบเพียงจัดโชว์ พืน้ เมืองชุดอื่นทดแทน ให้ เท่ ำนัน้ หำกบัตรได้
ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีกำรคืนค่ ำบริกำรใดๆ***
นาท่านชม “อุทยำนนำ้ หยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี ้เป็ นหัวใจทางด้ าน
วัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้ วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั น้ แกะสลั ก
ด้ วยไม้ ข้ างขวาเป็ นพ่อ ข้ างซ้ ายเป็ นแม่ และน ้าตกมังกรที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งได้ เป็ น 3 ชัน้ ชันแรกมี
้
ชื่อว่ามังกรออกถ ้า ชันที
้ ่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน ้า ชันที
้ ่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้ เทวดาซึง่ เป็ นที่
สักการะบูชาของคนในพืน้ ที่ มี อายุมากกว่ า 500 ปี จากนัน้ นาท่า นชม ศูนย์ วิจั ยทำงกำรแพทย์ แผน
โบรำณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั การส่งเสริ มการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานาน
นับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองจงเตี ้ยน นาท่านสู่ โค้ ง
แรกแม่ นำ้ แยงซีเกียง น ้าที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้ เลี ้ยวจากทิศใต้ ม่งุ สูท่ ิศเหนือโดยตีโค้ งถึง 180 องศา แล้ ว
ไหลไปรวมกับแม่น ้าอีกสายหนึ่งกลายเป็ นแม่น ้าแยงซีเกียง สายสาคัญ และเป็ นแม่น ้าที่ยาวเป็ นอันดับ 3
ของโลก ลักษณะเป็ นหน้ าผาหินสูงชัน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น หรื อแชงกรี ล่ำ ตังอยู
้ ่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิ เบตตี๋ชิ ้ง บนที่ราบในวงล้ อมของขุนเขา
ลักษณะภูมิประเทศของจงเตี ้ยน เป็ นที่ราบทุ่งหญ้ า มีภูเขาล้ อมรอบ คาว่า"จง" นันหมายถึ
้
งศูนย์กลาง หรื อ
สิง่ ที่กว้ างใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง ส่วน"เตี ้ยน" นอกจากจะแปลว่าทุ่งหญ้ าแล้ ว ยังอาจแปลว่า อาณาจักร ได้
ด้ วย ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้ เปลีย่ นชื่อเมืองจงเตี ้ยน จากเดิมที่มีชื่อในภาษาธิ เบตว่า เจี ้ยนถัง เป็ น"แช
งกริ -ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า "เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยนั จันทราประทับในดวง
จิต เมืองจงเตี ้ยน เป็ นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึง่ ตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ ของบ้ านที่ก่อดินขึ ้นเป็ น
ตึกสีเ่ หลีย่ ม แต่งด้ วยไม้ ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายพื ้นเมือง

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

ค่ำ
วันที่ส่ ี
เช้ ำ

บริ กำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรื อ
เทียบเท่ ำ
วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง – หุบเขำพระจันทร์ สีเงิน – จงเตีย้ น – ต้ ำลี่
บริกำรอำหำรเช้ ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ ำนหลิน เป็ นวัด
ลามะซึง่ สร้ างขึ ้นเมื่อปี ที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้ างขึ ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มี
พระลามะจาพรรษาอยู่มากกว่า 700 รู ป และได้ มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี ้ได้ สร้ างขึ ้นตามลักษณะ
เดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต วัดซงซานหลินเป็ นวัดใหญ่ที่สาคัญของเมืองจงเตี ้ยน วัดแห่งนี ้ห่างจากเมือง
จงเตี ย้ นไปทางเหนือ ประมาณ 5 กิ โลเมตร มี ก ารสร้ างในลักษณะจาลองแบบจากพระราชวังโปตาลา
(Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) และนอกจากนี ้ยังเป็ นวัดนิกายลามะแบบธิ เบตที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน
ซึง่ มี อายุที่เก่าแก่กว่า 300ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่ ก็จะนิยมการเต้ นระบาหน้ ากากและ
เป่ าแตรงอนซึง่ เป็ นการละเล่นที่อยูใ่ นช่วง เทศกาล สาคัญต่างๆของวัด รวมถึงประเพณีตา่ งๆ ที่ชาวทิเบตได้
อนุรักษ์ ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี ้

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้ าไฟฟ้าขึนไปยัง
หุบเขำพระจันทร์ สีนำ้ เงิน (The Valley of Blue Moon) ซึง่ บริ เวณเขาจะปกคลุมด้ วยหิมะขาวโพลนไปทัว่
เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้ าไปยึงยอดเขาซึง่ สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบ
ทังปี
้ เราสามารถเดินทางขึ ้นยอดสูงสูงของหุบเขาพระจันทร์ สนี ้าเงินโดยขึ ้น กระเช้ าไป 2 ช่ วง โดยจุดเปลี่ยน
กระเช้ าจุดแรก จะมีศนู ย์ทอ่ งเที่ยวหุบเขาพระจันทร์ สีน ้าเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้ าอันกว้ างใหญ่ และต้ น
กุหลาบพันปี เรี ยงราย จะมีหมู่บ้านชาวธิ เบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้ าแล้ ว จะเดินทางถึง
ยอดเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้ อมรอบได้ ถึง 360 องศา หุบเขาพระจันทร์ สีน ้าเงิน
สามารถเดินทางขึน้ ไปชมหิมะได้ ในฤดูหนาวจนถึงต้ นเดือน พฤษภาคม หลังจากนันหิ
้ มะจะเริ่ มละลาย
จากนัน้ ต้ นกุหลาบพันปี ซึ่งบานเพียงปี ละครั ง้ จะเริ่ มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจากนันน
้ าท่าน
เดินทางกลับสูเ่ มืองต้ าหลี

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

วันที่ห้ำ

ต้ ำหลี่ – คุนหมิง – อิสระช้ อปปิ ้ ง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารเดินทางโดยรถโค้ ชกลับสู่ “เมืองคุนหมิง” ผ่าน
ชมเส้ นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้ อนเป็ นทิว ด้ วยเส้ นทางซุปเปอร์ ไฮเวย์ที่แสนสบาย

เที่ยง

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) หลั งอำหำรให้ ท่านได้ “ลองชิ มชำที่มีช่ ื อเสียง
ต่ ำงๆ ที่ศูนย์ ชำ” อาทิเช่น ชาอวูห่ ลง, ชาแดง, ชาผลไม้ , ชามะลิ, ชากุหลาบ นาท่านสูย่ ่านช้ อปปิ ้งใจกลาง
เมืองคุนหมิง
ให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ อย่างจุใจ

ค่ำ
วันที่หก
เช้ ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (สุกเี ้ ห็ด) หลังอำหำรเข้ าสูท่ ี่พกั JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุ
ร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้ างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัด
อยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้ างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึง่ แตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มักสร้ างไว้ ในที่สงู
เช่น บนยอดเขาหรื อเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้ าแม่กวนอิม ภายหลัง
จากที่มีผ้ คู นมากราบไหว้ มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้ าจึงถูกสร้ างเป็ นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทาลาย
ในสมัยราชวงศ์หมิง และได้ รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลองที่ทา่ นนายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้ อนั เชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์ ไมตรี ระหว่างไทย – จีน นับเป็ นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถกู อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ที่วดั
ในเมืองจีนด้ วย

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรจีน) สมควรแก่ เวลำนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

16.25 น.

เดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 5077*บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับความประทับใจ

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

อัตรำค่ ำบริกำร
วันเดินทำง

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มีรำคำเด็ก ***

11-16, 13-18 ม.ค.62

18,999.-

21-26 ก.พ., 24 ก.พ.-1 มี.ค.,7-12, 21-26 มี.ค. 62

19,999.-

พักเดี่ยว

4,900.-

** ออกเดินทำงขัน้ ต่ำ 15 ท่ ำน หำกเดินทำงต่ำกว่ ำกำหนด มีควำมจำเป็ นที่ต้องเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม **

ขอสงวนสิทธ์ ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึน้ ของภำษีนำ้ มันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเที่ยวจีน ร้ ำนบัวหิมะ-หยก-ใบชำ-ผ้ ำไหมหรื อยำงพำรำ-สำหร่ ำย
เกลียวทอง เพื่อโปรโมทกำรท่ องเที่ยว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำนำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง**
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครัง้
หำกไม่ มีกำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่บริษัทก่ อนทำกำรซือ้ บัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้ ข้ำงต้ น ทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้
เนื่องจำกเป็ นรำคำพิเศษ เมื่อท่ ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ขอควำมกรุ ณำให้ ท่ำนตำมคณะท่ องเที่ยวตำมรำยกำร ซึ่ง
อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ ำนต้ องกำรที่จะไม่ ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ ละวัน ทำงบริ ษัทฯ
ขอควำมกรุ ณ ำให้ ท่ำ นช ำระเงิน เพิ่ม 1,500 บำท ต่ อวันต่ อท่ ำน เนื่ องจำกรำคำทัว ร์ เป็ นรำคำพิเ ศษซี่งได้ รับ กำร
สนับสนุนจำกกำรท่ องเที่ยวจีนและร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดที่มีพำสปอร์ ต 2 เล่ มหรื อเปลี่ยนพำสปอร์ ตเล่ มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่
กรณีท่ เี ดินทำงไม่ ได้ ทำงบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้
กรุ ณำตรวจสอบพำสปอร์ ตก่ อนส่ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่และก่ อนกำรเดินทำง

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ ไฟล์) ชันประหยั
้
ด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้ าชมสถานที่ทกุ แห่งตามที่ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ ในรายการ
*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีท่ นี ำ้ หนักเกิน กรุณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักที่เกิน
เอง ***
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้ อง
- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ ำนละ 1,000 บำท (ยกเว้ นสงกรำนต์ ยื่นวีซ่ำเดี่ยว ท่ ำนละ 1,500 บำท)
-ค่ ำทิป ไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ ำทิปคนขับ รถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ ำทัวร์ ไทย วันละ 10
หยวนต่ อวันต่ อคน

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

@ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @วีซ่ำแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณำส่ งเอกสำรก่ อนเดินทำงอย่ ำงน้ อย 15 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
2. กรณีที่ทา่ นไม่ได้ สง่ พาสปอร์ ตเล่มจริ งมา กรุณาแสกนหน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ า ส่งมาให้ ที่บริ ษัททางอีเมลล์
หรื อไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้ าพาสปอร์ ต
3. กรณีท่ ที ่ ำนมีวีซ่ำจีนยื่นจำกเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ ำวีซ่ำได้ 1,000 บำท / ท่ ำน
@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @ @

เอกสำรสำหรั บผู้เดินทำงที่มีอำยุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชน

สำหรั บผู้เดินทำงที่อำยุน้อยกว่ ำ 18 ปี มีบิดำ-มำรดำเดินทำงด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณีชอื่ บิดา-มารดา มีเปลีย่ นชื่อ ให้ แนบใบเปลีย่ นชื่อ

สำหรั บผู้เดินทำงที่เป็ นเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี ไม่ มีบดิ ำ-มำรดำ เดินทำงด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
4. สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของบิดา หรื อมารดา
5. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาเภอ
- กรณีบดิ า-มารดา แยกทางกัน ต้ องมีหนังสือใบหย่า

สำหรั บผู้เดินทำงที่เป็ นเพศที่ 3 *** ต้ องโชว์ ตัวต่ อสถำทูต***
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
2. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 ใบ
3. หนังสือรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ
5. สาเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

(TVC) ทัวร์ จีน-คุนหมิง-ลี่เจียง-จงเตี ้ยน 6 วัน 5 คืน (MU)

(TVC)

หมำยเหตุ : โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอเอกสำร
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั ง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ ทรำบ
ล่ วงหน้ ำ

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ ำยเพิ่มให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสือเดินทำงล่ ำช้ ำ
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท
1.
2.
3.
4.

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คอื
ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง ไว้ ผมยาว แต่งหน้ า ทาปาก
นารูปเก่าที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้ านหลัง ยืนเอียงข้ าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซา่
นารูปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รูปที่ใช้ กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขกำรสำรองที่น่ งั

- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท ช่ วงเทศกำล 10,000 พร้ อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทฯ
- เตรี ยมเอกสารให้ พร้ อม เพื่อยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้ จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทง อย่างน้ อย 15 วัน
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การยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้ จ่ายบางส่วนสาหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีคา่ มัดจาที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100%
5.ยกเว้ น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จา กับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่อ งจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
หมำยเหตุ
-รำคำและเวลำเดินทำงตำมรำยกำรที่กำหนด อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำและ
สำยกำรบินกำหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านาสิง่ ของมีคา่ ติดตัวหรื อนาใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่าง
การเดินทาง กรณีกระเป๋ าสัมภาระของท่านได้ รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้ องค่าชดเชยต่างๆ
ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั ้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้ า-ออกเมือง ของเจ้ าหน้ าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
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-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ )
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