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CHINA
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจีย
๊ วจือ
่ ตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินลัคกี้ แอร์
ไฮไลท์ ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
 สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน
 สัมผัสความเย็นและหิมะ...ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
 ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา ....ถ้ําจิ่วเซียง
 ชมสวนสตรอว์เบอร์รี่..สนุกกับการเก็บสอตรอว์เบอรร์รี่ด้วยตัวเอง
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รายละเอียดการเดินทาง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พัก

✈

HUI SHENG HOTEL หรือ
เทียบเท่า4*

1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง

2

คุนหมิง-ถ้ําจิ่วเซียง(รวมล่องเรือ+กระเช้า)-เมืองตง
ชวน-แผ่นดินสีแดง

�

�

�

HONG TU YIN XIANG HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 *

3

ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-ไร่สต
รอว์เบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน

�

�

�

FENG YI HOTEL

เมืองถางเตี้ยน-คุนหมิง-ร้านนวดฝ่าเท้า-เขาซีซานทะเลสาบเตียนฉือ-ประตูม้าทองไก่หยก
ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู-้ คุนหมิงกรุงเทพฯ

�

�

�

LONGWAY HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 *

�

�

✈

4
5

หรือเทียบเท่า 4 *

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน(ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**

เครื่อง
ที่นั่งแบบ 3-3

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-คุนหมิง
18.00 น.

21.10 น.
00.30 น.

พักที่

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจ
เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ 8L802
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้าน
คน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000
เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว
สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านสู่โรงแรมที่พัก
HUI SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สองของการเดินทาง

คุนหมิง-ถ้ําจิ่วเซียง(รวมล่องเรือ+กระเช้า)-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ถ้ําจิ่วเซียง ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและการกัดเซาะของ
ภูเขาไฟโบราณ จนทําให้เกิดเป็นโพรงถ้ํา ภายในถ้ําแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอิน
เสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 เมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ําธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยใน
สมัย ก่อ น ส่ว นที่สามจะเป็ นถ้ํา น้ํา ในถ้ํ าประกอบด้ว ยน้ํา ตกสามีภ รรยา แปลงนาขั้ นบั นไดร้ อยชั้ น ความน่าสนใจนอกจาก
รูปร่างที่สวยงามของตัวหินแล้ว ยังมีการจัดแสงสีสลับไปมา ทั้งเขียว แดง เหลือง น้ําเงิน ทําให้ในถ้ําจิ่งเซียงกลายเป็นอีก
โลกหนึ่งที่อยู่ใต้ผืนพิภพ
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอําเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานพันธุ์บาน ทําให้เกิด
สีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทําให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี นําท่านชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยู่ในเขต
เมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ในเขตพื้นที่ชนบท ตงชวนพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์
ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทําให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณ
พื้นที่นี้อาทิ ข้าวโอ๊ต พวกมันฝรั่ง และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทําให้เกิดภาพที่
สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
HONG TU YIN XIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สามของการเดินทาง

ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-ไร่สตรอว์เบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ นําท่านนั่งรถของอุทยาน จากนั้นนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา ที่ระดับความสูงกว่า
4,223 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้สัมผัส
ธรรมชาติ และความสวยงาม นําท่านแวะชม ไร่สตรอว์เบอร์รี่ สดๆ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน

กลางวัน
บ่าย
ค่าํ
พักที่

ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และให้ท่านอิสระเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่
(จํากัดให้ท่านชิมผลสตรอเบอร์รี่ได้ท่านละ 5 ผล)
**หมายเหตุการณ์ชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลสตรอเบอร์รี่ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองถางเตี้ยน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
FENG YI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองถางเตี้ยน-คุนหมิง -ร้านนวดฝ่าเท้า -เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ -ประตูม้าทองไก่
หยก
เช้า

กลางวัน

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางกลับสู่ คุนหมิง นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
นําท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ระยะทางห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดใน
ลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 นําท่านลอดผ่านประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่
เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” มีความเชื่อหนึ่งว่าถ้าหากผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูมังกรแห่งนี้จะประสบแต่
ความสําเร็จและโชคดี ประตูหลงเหมินตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริมทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้า
และวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน เดินทางลงจากยอดเขาซีซานนําท่านแวะชมและถ่ายรูปบริเวณ
ทะเลสาบเตียนฉือ หรือทะเลสาบคุนหมิง เป็นทะเลสาบปิดขนาดใหญ่อยู่ติดกับเมืองคุนหมิง จากความงดงามของทะเลสาบ
นี้ทําให้ถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" และยังเป็นต้นแบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวังฤดู
ร้อนที่กรุงปักกิ่งอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตู
ไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้าง
ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้ง
เครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร สุกี้เห็ด
โรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห้าของการเดินทาง

ร้านหยก-วัดหยวนทง-เมืองโบราณกวนตู้-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
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กลางวัน
บ่าย
17.45 น.
19.40 น.

จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์
มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นนําคณะเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทง
เจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเ ก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมี
สระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระ
พุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัด
หยวนทงแห่ งนี้ นํา ท่ า นสู่ย่ า นการค้ าของ เมื อ งโบราณกวนตู้ เป็ น แหล่ ง ท่อ งเที่ ยวที่ ไ ด้รั บ การฟื้ น ฟู ให้ เ ป็ นแหล่ งการค้ า
แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อน
หย่ อนใจ ในบรรยากาศแบบเมื องโบราณ ที่ สร้ างขึ้น มาเพื่ อเป็น การอนุรั กษ์ สถาปัต ยกรรมของร้า นค้ าร้ านขายแบบจีน ใน
สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ
หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างกลมกลืน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็ดย่างอี้เหลียง
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 8L801
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ.....................

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

** หากท่านที่ตอ
้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทก
ุ ครั้ง

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีมีเตียง

ห้องละ 2

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

20,991
21,991
21,991
21,991
21,991
21,991
21,991
20,991

20,991
21,991
21,991
21,991
21,991
21,991
21,991
20,991

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่าน
09-13 เมษายน 61
10-14 เมษายน 61
11-15 เมษายน 61
12-16 เมษายน 61
13-17 เมษายน 61
14-18 เมษายน 61
15-19 เมษายน 61
16-20 เมษายน 61

20,991
21,991
21,991
21,991
21,991
21,991
21,991
20,991

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ ”
**ราคานี้สําหรับลูกค้าทีถ
่ ือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป
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ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบ
ั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ โดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- 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.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั้น
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิน
้
น้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่
เกินตามที่สายการบินกําหนด

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500 บาท

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่ งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-KMG 8L07 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ตงชวน ไร่สตรอว์เบอร์รี่ 5วัน 4คืน (8L)

6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

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 และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่าง
น้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้ม
เห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุด
ข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า -ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)

8.

กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการ
ออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่ มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

11.

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั้น

-

หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม
่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนา
้ํ มันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนา
้ํ มันเพิม
่ ตามความเป็นจริง
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*
้ *

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...........................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่)……………………………………………………………………
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.................................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถก
ู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย
 เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่
..............................เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................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
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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