...เยือน คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน แปลตามตัวได้ว่า เมฆใต้อสิ รภาพที่ไร้
พรมแดน นาท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ และ
ภูเขาหิมะ ความงดงามที่ไม่อาจบรรยายได้หมด เราจึงอยากให้ท่านสัมผัสได้เองได้ท่ี....

“สวิสเซอร์แลนด์...เมืองจีน”
ขึ้นกระเช้าใหญ่+บินภายในประเทศจีน+พัก 4 ดาว
เนื่องจากสภาวะน้้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ประมาณ 1,000 บาท ซึ่งทางบริษัท
ยังไม่ได้รวมภาษีน้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

 กาหนดการเดินทาง 23 – 28 มีนาคม 2556

วันแรก
17.30

เชียงใหม่ – คุนหมิง

เสาร์ที่ 23 มี.ค.56

คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ท่าน ด้านบัตรที่นั่งโดยสาร และกระเป๋าสัมภาระ
19.30
เดินทางสู่ คุนหมิงโดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 2594
22.05 ถึงท่าอากาศยาน
เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็น
ชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิง
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทําให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จน

ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Long Way Hotel 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่
เช้า

เที่ยง

–โรงถ่ายภาพยนตร์แปดเทพอสูรมังกรฟ้า-วัดเจ้าแม่กวนอิม –เจดีย์ 3 องค์ อาทิตย์ที่ 24 มี.ค.56

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนาน
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัย
อยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “ หนันเจา ” หรืออาณาจักรน่านเจ้า ( ค.ศ. 738 – 903 ) จนกระทั่งชาวไป๋
ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ ( ค .ศ. 937 ) และต่อมาในค .ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็น
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อสู่ “ ต้าหลี่กู่เฉิง ” หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ
อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกําแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนัน
เจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค .ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐ
เอาไว้ นําเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ
กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทําที่เมืองต้าหลี่ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองต้าหลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ
พร้อมชมโชว์ 5 ชุด ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วยชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า
ชุดที่ 4กายกรรม ชุดที่ 5 ชมตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) นําท่านผ่านชม

เย็น

และถ่านรูปเป็นที่ระลึก “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริม
ทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์
หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากําลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้
มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค .ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์
เจดีย์ จากนั้นนําท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อน
หินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็น
วัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก LANDSCAPE HOTEL 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่ - ลี่เจียง– สระน้้ามังกรด้า – เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านล่องเรือชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบเตียนฉือของมณฑลยูนนานให้ท่าน
ได้ชมวิวภูเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 255 ตารางกิโลเมตร มีความลึกสูงสุดถึง
20 เมตร และล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองประเพณี การชงชาสามแก้ว ที่แสดงถึงชีวิตของ
คนเรา ด้วยการลิ้มลองชิม “ ชา 3 รอบ ” ซึ่งเป็นชาพื้นเมืองของชาวไป๋ ที่ดื่มรอบแรกจะมี “ รสขม ” , รอบสองจะ
มี “ รสหวาน ” และรอบที่สามจะมี “ รสขมๆหวานๆ ” พร้อมชมการแสดงต่างๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

จันทร์ที่ 25 มี.ค.56

นําท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาว
หน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทาง
สังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
จากนั้นนําท่านสู่ “ เฮยหลงถัน ” หรือ สระมังกรด้า ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ําในบึงที่ใส
สะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่าน
สามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย
แล้วแวะซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง นําท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ชม
ชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้
ค่ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก
GRAND LIJIANG HOTEL 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน
บ่าย

วันที่สี่

ลี่เจียง- นั่งกระเช้าใหญ่ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้้าหยก อังคารที่ 26 มี.ค.56

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นเทือกเขายาว 35 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลกเมตร มียอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม
ตลอดทั้งปีถึง 13 ยอด เป็นแหล่งของพืชพันธ์นานาชนิด ระหว่างทางพักผ่อนเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ณ บริเวณทุ่ง
หญ้าหยุนซันผิง ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้สามารถมองเห็นผาสูงชันของเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งชาวน่าซีถือว่าเป็นแดนสวรรค์บน
ดินให้ทุกท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ เพื่อขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก มีระดับความสูง 4,605 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะจริงๆ พร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (เนื่องจากภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นภูเขาที่สูงชัน บางครั้ง
ท่านอาจจะหายใจขัดเพราะความกดอากาศ อย่าตกใจค่อย ๆ ท้าตัวสบาย ๆ และอย่าเดินเร็ว หายใจลึก ๆ ท่านจะรู้สึกดีขึ้น)

เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านชมการแสดงโชว์
IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้
เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต
แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นําท่านชม
อุทยานน้้าหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี
กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้าง
ซ้ายเป็นแม่ และน้ําตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “ มังกรออกถ้้า ” ชั้นที่
สองมีชื่อว่า “ มังกรเล่นน้้า ” ชั้นที่สามมีชื่อว่า “ มังกรโบยบิน ” และยังมี ต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของ
คนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี
ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้
ให้เป็น “ เมืองมรดกโลก ”
ค่ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก
GRAND LIJIANG HOTEL 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า

วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองเก่าแชงกรีล่า – วัดจ้วงจิง – หมู่บ้านธิเบต+ชมโชว์ - คุนหมิง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

พุธที่ 27 มี.ค.56

นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดน
ติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700

กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ,ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศ
รวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชั่วโมง
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะ
องค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง
ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา
(ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมี
โบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
นําคณะชม เมืองเก่าแชงกรีล่า การสร้างบ้านที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือ บ้านทิเบตที่ราบ สร้างด้วยผนังดินและมุง
หลังคาด้วยไม้ และบ้านทิเบตในหุบเขา สร้างด้วยผนังศิลา มีหลายหน้าต่าง ด้านนอกมีกําแพงล้อมรอบมิดชิด
บ้านไหนฐานะดีให้ดูที่เสากลางบ้าน ยิ่งเสาใหญ่ยิ่งมีฐานะดี เข้าชมและนมัสการ วัดจ้วนจิง นําคณะหมุนกงล้อใหญ่
ที่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาที่รายล้อมไปด้วยหมู่บ้าน

ค่้า

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

21.00 น.

นําคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานจงเตี้ยน
เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5940

23.30 น.
00.30 น.

วันที่หก คุนหมิง
เช้า

ถึงท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก Long Way Hotel 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
– วัดหยวนทง - เชียงใหม่

พฤหัสบดีที่ 28 มี.ค.56

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิงให้ท่านนมัสการพระพุทธชินราช
จําลองจากประเทศไทยที่วัดหยวนทงพร้อมชมศิลปะจีนที่งดงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันเมนู สุกี้เห็ดรสเยี่ยม
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดในราคาที่สุดแสนพิเศษให้ท่านได้เลือกซื้อหาอย่างจุใจ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ,
รองเท้า, ซีดีเพลง-ภาพยนตร์ และอื่นๆ ตามใจชอบ
นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง
เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2593

15.00 น.
17.55 น.
18.40 น. เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดีภาพ พร้อมความประทับใจ..............
************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************
     ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ***)

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถที่จีนเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ท่านละ
32,500 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
25,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ
4,000 บาท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่
สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าตามที่กําหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจ้ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถท้องถิ่น
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจ้านวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เชียงใหม่ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

6.2
6.3
6.4

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว
เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด

เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว(เน้นหน้าใหญ่) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต +
รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่+ใบอนุญาตการทํางาน (ถ้ามี)

2. หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทํางาน)
3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

หมายเหตุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ หยก, นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผีชิว
ซึ่งจ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 น าที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

พี.ดี.เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ทัวร์ 138/4
ถ.พระปกเกล้า ตรงข้ามวัดช่างแต้ม
โทร.053-208708-9,086-6594464 แฟ็กซ์ 053-208726

www.pdchiangmaitours.com ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 21/0429

**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.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ...................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน...............................
ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................................
ต้าแหน่งงาน
............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร...........................
(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ○  ไม่เคย ○  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที.่ ...........................เดือน..........................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ○  ไม่เคย ○  เคย โปรดระบุ....................................................... …………………
เมื่อวันที่........................... เดือน...........................ปี............................. ถึง วันที.่ ............................เดือน.............................ปี............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME......................................................................
RELATION.........................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION..........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท้าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดท้าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

