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คุนหมิง ต้าลี่ ลีเ่ จียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
5 วัน 4 คืน (TG)
โดยสายการบินไทย

กําหนดวันเดินทาง : 6-10 ก.ค. 60

23,900.-

กําหนดวันเดินทาง : 16-20 ส.ค. 60

23,900.-

กําหนดวันเดินทาง : 7-11, 22-26 ก.ย. 60
โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่+กําแพงโบราณ

2

ชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดําเมือง
โบราณลี่เจียง

(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)

เช้า เที่ยง

ค่ํา

23,900.โรงแรมที่พัก

✈

O

Z MAX HOTEL

O

O

GUAN GUANG
HOTEL

O
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ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ําหยกร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ร้านไข่มุก-ตําหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก
- SHOPPING
ร้านชา-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ

วันแรก
08.00น.
10.50น.

14.05น.

ค่ํา
พักที่
วันที่สอง
เช้า

O

O

O

Z MAX HOTEL

O

O

O

LONGWAY HOTEL

O

O

✈

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี-่ เมืองโบราณต้าหลี่-กําแพงโบราณ
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์
D สายการบิ น ไทย (TG)โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยให้ ก ารต้ อ นรั บ และอํ า นวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เ ดิ นทางตรงกั บ วันพฤหัสบดี และวันอาทิต ย์ ทั้งขาไปและขากลั บ
เครื่องบินจะแวะรับ -ส่ง ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ ทําให้เวลาขาไปเร็วขึ้น และขากลับ
ถึงช้ากว่ากําหนด ตามเวลาดังนี้
BKK - KMG TG612 09.30-14.05 น.
KMG - BKK TG613 15.20-18.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561
ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร
คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อน
หรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติ ที่สวยงาม ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําคณะเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉาง
ซานที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อ
ชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้า ใช้เวลาเดินทาง
มาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไล
ข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิ ชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น ประมาณ
ได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียงเที่ยวชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบ 4-5 ชั่วโมง
เงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซากเมืองเก่าและ
กําแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิล าหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาว
น่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Z MAX HOTEL OR SAME
ทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี-่ ลี่เจียง-สระมังกรดํา-เมืองโบราณลี่เจียง
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ทะเลสาบเอ๋ อ ไห่ (ERHAI LAKE)เพื่ อ ชมความงามของทะเลสาบ
ทะเลสาบเอ๋อไห่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนที่ระดับความสูง 1,972 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มีความยาวจากริมฝั่งทิศ
เหนือจรดทิศใต้ 40 กิโลเมตร และจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 7-8
กิโลเมตร มีพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใ หญ่เป็นอันดับสอง
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่
กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรง
ข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคน
วัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอย
ทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยม
ยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว
ใช้เวลา
น่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่น การมี
โครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีก ประมาณ
ด้วย เข้าชมสวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ 2.30 ชั่วโมง
เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ําธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกร
ดําโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ําแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ํานั่นว่า
บ่อน้ํามังกรดํา ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลา
พักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มี
การจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ําใน และบ่อน้ํานอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ําใน
บ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ํา จากนั้นนําท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมือง
โบราณต้าเหยียนเจิ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า
1,300 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ําน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกร
ดํา พื้ นที่ ตั้ ง ของเมื อ งโบราณแห่ง นี้มี รู ปร่ างลัก ษณะคล้ า ยหิ นฝนหมึ ก จี น ในเขตเมื อ ง
โบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริม
ธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารน้ําที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้
ทํ า ให้ เ มื อ งโบราณลี่ เ จีย งได้ ถูก บั น ทึ ก เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมของโลกโดยองค์ ก าร
ยูเนสโก นอกจากนี้ยามค่ําคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)-อุทยานน้ําหยก-ร้านสาหร่ายเกลียว
ทอง-ต้าลี่
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง
เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนําท่านโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506
เมตร ให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส ความหนาวเย็ น และยิ่ ง ใหญ่ ข องภู เ ขาแห่ ง นี้ และเมื่ อ มองจาก
ระยะไกลจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกําลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับ
หยกขาวที่ตัดกับสีน้ําเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อ ภูเขา
หิมะมังกรหยก นั่งเอง จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับ
ชื่อก้องโลก จางอวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่ง
หญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา
เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่ างๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดง
คงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ล่าสุดได้ฝาก
ผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลก
เมื่อปลายปี 2551
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่ํา
พักที่
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย
15.20น.

เดินทางสู่ อุทยานน้ําหยก ซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลาย
ของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืน
กับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้าง
ซ้ายเป็นแม่ และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่ามังกร
ออกถ้ํา ชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ํา ชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่ง
ใช้เวลา
เป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทอง
พื ช ใต้น้ํา ล้ํา คุ ณค่ า อาหารเสริม เพื่ อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีส ารอาหารอยู่ นับไม่ถ้วน อาทิ ประมาณ
2.30 ชั่วโมง
อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ต้าหลี่ - คุนหมิง - ยาบัวหิมะ - ร้านไข่มุก - ตําหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ
ถนนคนเดิน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางกลับสู่คุนหมิงโดยรถโค้ชปรับอากาศ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสอง
ใช้เวลา
ข้างทาง นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อ ประมาณ
สุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใครพร้อมชมครีมเป่า
4 ชั่วโมง
ซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุ
พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้านจากนั้นแวะชม ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกซื้อ
ครีมและเครื่องประดับที่ทําจากไข่มุกน้ําจืด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึก
ผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตําหนัก ที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วย
ทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําให้ตําหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “
ตําหนักทอง ” นับได้ว่าเป็นตําหนักที่ ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นแวะชมหยก ที่มีคุณภาพ
และมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์
มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้น อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สุกี้เห็ด
LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้านชา – วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
แวะ ชิมชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นนําคณะเข้าชม วัดหยวนทง
ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม
กลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัด
เป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียง
ศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัด
หยวนทงแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารกวางตุ้ง
สมควรแก่เวลานําทุกท่านสู่สนามบิน
อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดิ นทางตรงกับ วัน พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ทั้งขาไปและขากลับ

(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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18.10น.

เครื่องบินจะแวะรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สนามบินเชียงใหม่ ทําให้เวลาขาไปเร็วขึ้น และขากลับ
ถึงช้ากว่ากําหนด ตามเวลาดังนี้
BKK - KMG TG612 09.30-14.05 น.
KMG - BKK TG613 15.20-18.10 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการ โปรแกรมคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (TG)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 6-10 ก.ค. 60
วันที่ 16-20 ส.ค. 60
วันที่ 7-11, 22-26 ก.ย. 60

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

23,900
23,900
23,900

23,900
23,900
23,900

22,900
22,900
22,900

4,300
4,300
4,300

จอยแลนด์,ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 15,400.- /พีเรียด วันสงกรานต์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถ ***
***วันละ 20 หยวน รวมทั้งหมด 5 วัน ท่านละ 100 หยวน ทริป/ท่าน***
** แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 -20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ (วีซ่าเดี่ยว)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน และทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน/วัน เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50
หยวน คนขับรถ 50 หยวน รวมทั้งหมด 100 หยวน/ต่อคน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างอย่างชัดเจน ไม่
สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการปกติขาว ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น
เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่อง แจ้งเข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น (แจ้งก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า)
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสําเนาสูติบัตร และสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่าน
ทําธุรกิจอะไร) ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของ
ญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
ปล.สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
2.1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่เห็นฟัน เห็นใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างอย่างชัดเจน
และไม่สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อนักศึกษา หรือชุดข้าราชการปกติขาว ไม่สวม เครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตา
เเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
2.3.ใบอนุญาตการทํางาน
2.4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
2.5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
2.6.กรณีสมรสกับคนไทยต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย
ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐมอลตา เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึ งบริษั ทแล้ วไม่ค รบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่ มเติม อาจทํา ให้ท่า นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

(GO) KMG-TG001 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)
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