วันที่

กําหนดการ

เช้ า

เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-คุนหมิง(MU2584 : 07.50-11.40)
ต้ าหลี-่ เมืองโบราณต้ าหลี-่ หมู่บ้านซีโจว+
โชว์ชาวไป๋

✈



GREEN TREE EAST
 HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2

ต้ าหลี-่ ลีเ่ จียง-เมืองโบราณลีเ่ จียง-สระนํา้ มังกรดํา







WEI YE NA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ าใหญ่ )
โชว์จางอวีโ้ หมว-อุทยานนํา้ หยก-หุบเขาพระ
จันทร์ สีนํา้ เงิน “ไป๋ สุ่ ยเหอ” (รวมรถราง)
จงเตีย้ น







ZHA XI DE LEI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

4

จงเตีย้ น-วัดลามะซงจ้ านหลิง-เมืองโบราณแชง
กรีล่า-โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี-ช่ องแคบเสื อกระโดด
ต้ าหลี่





GREEN TREE EAST
 HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

5

ต้ าหลี-่ คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้ อปปิ้ งห้ าง
วอลมาร์ ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุ งเทพฯ
(MU2583 :23.05-00.50)
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** พิเศษ !! รวมค่าทิปไกด์ ท้องถิน่ , ค่าทิปคนขับรถและค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ว **

กําหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561
วันแรก กรุ งเทพฯ-คุนหมิง-ต้ าหลี่
-เมืองโบราณต้ าหลี-่ หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
05.00 น.
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสาร ขาออก( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 9บริ เวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
07.50 น.
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESเที่ยวบินที่ MU2584
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนาน ได้สมญานามว่“านครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เขตปกครองตนเองทางตะวันตก
เฉี ยงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่กบั ภูเขาฉางซานที่ระดับ
1,975
เมตร นําท่านชม เมืองโบราณแห่ งต้ าหลีส่ ัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็ นนคร
หลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า จากนั้นนําท่านชมหมู่บา้ นชาวพื้นเมืองซี โจวที่ หมู่บ้านซีโจว ให้
ท่านได้ชมประเพณี และวัฒนธรรมของระบําพื้นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงนํ้าชา 3 ถ้วย 3 รส ที่มี
รสชาติแปลกและแตกต่างกันไป
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GREEN TREE EASTHOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****
วันทีส่ อง ต้ าหลี่
-ลีเ่ จียง-เมืองโบราณลีเ่ จียง-สระนํา้ มังกรดํา
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เป็ นเมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มี
ทัศนียภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวหน่าซี
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านชม เมืองโบราณลีเ่ จียง ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุยอ้ นหลังไปถึงราชวงศ์หยวน
กว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น “ เมืองมรดกโลก ”จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
สระมังกรดํา ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และนํ้าในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถ
สะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิ มะให้เห็นได้อย่างชัดเจน
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ WEI YA NA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
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วันทีส่ าม ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ าใหญ่ )
-โชว์จางอวีโ้ หมว-อุทยานนํา้ หยก-หุบเขาพระจันทร์ สีนํา้ เงิน
“ไป๋ สุ่ ยเหอ” (รวมรถราง)-จงเตีย้ น
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยกตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็ นภูเขา
สู งที่ต้ งั ตระหง่าน ซึ่ งมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี จากนั้นนําท่าน โดยสารกระเช้ าไฟฟ้ า (กระเช้ า
ใหญ่ ) ขึ้นสู่ บริ เวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสู งระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัส
ความหนาวเย็นและยิง่ ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ จากนั้นนําท่านชมIMPRESSION LIJIANG ผูก้ าํ กับชื่อ
ก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลังและบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวที
การแสดง ใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานนํา้ หยก ซึ่ งมีตานํ้าธรรมชาติผดุ ขึ้นมา 2 ตา เป็ นนํ้าที่ซึมมาจากการละลาย
ของนํ้าแข็งบนภูเขาหิ มะมังกรหยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ จากนั้นนําท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์ สีนํา้ เงิน “ไป๋ สุ่ ยเหอ”(รวมรถราง) เป็ นหุบเขาที่
อยูท่ างตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก นําท่านชม ธารนํา้ ขาว หรือนํา้ ตกไป๋ สุ่ ย ธารนํ้าที่เป็ นเชิง
ชั้นหิ นปูนสี ขาว หลดหลัน่ ลามางดงาม ดุจจําลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมา
รวมกันจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น “ แชงกรีล่า ” (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่ง
อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่ งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่
เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่ งความฝัน ”
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ ZHA XI DE LEI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
จงเตีย้ น-วัดลามะซงจ้ านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี-ช่ องแคบเสื อกระโดด
ต้ าหลี่
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี
มีพระลามะจําพรรษาอยูก่ ว่า 700 รู ป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้ง
รู ปปั้ นทองสัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดจากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็ นศูนย์รวมของ
วัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่ งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง
และร้านขายสิ นค้าที่ระลึกมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้ าหลี่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง )เขตปกครอง ตนเองทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่กบั ภูเขาฉางซาน
ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชม โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี เกิดจากแม่น้ าํ แยงซี ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่ งเป็ นที่ราบ
สู งไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ จนเกิดเป็ น
“ โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี ”ขึ้น จากนั้นนําท่านชม ช่ องแคบเสื อกระโดด ซึ่ งเป็ นช่องแคบช่วงแม่น้ าํ แยงซี
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ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าํ ทรายทอง) เป็ นช่องแคบที่มีน้ าํ ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุด
ประมาณ 30 เมตร
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันทีห่ ้ า ต้ าหลี-่ คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้ อปปิ้ งห้ างวอลมาร์ ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุ งเทพฯ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...อาหารกวางตุ้ง
บ่ าย นําท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ณ
วัดหยวนทงซึ่งเป็ น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ” มีประวัติความ
เป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นําท่านนมัสการ พระพุทธรู ปจําลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
จากนั้นอิสระช้ อปปิ้ งห้ างวอลมาร์ ท หรือ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท
มิตรสหายก่อนกลับ
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...สุ กเี้ ห็ด+น้าจิ้มไทยรสเด็ด
23.05 น.
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINESเที่ยวบินที่ MU2583(
บริการอาหารว่ างบนเครื่)อง
00.50น.
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
ซื่อสั ตย์จริงใจห่ วงใยเน้ นบริการคืองานของเรา
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม คุนหมิง...ลาบหมู
ต้ าหลี่ ลีเ่ จียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน(MU)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 7-11 / 15-19 มิถุนายน 2561

24,999 บาท

24,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท

วันที่ 11-15 / 18-22 / 25-29
กรกฎาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท 4,000 บาท 19,999 บาท
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อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบิน ทุก แห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มันณวันที่11 พ.ค.61เป็ นเงิน4,600บาท
3. ค่ าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ราคาทัวร์ นีร้ วมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ แล้ว
5. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
7. นํา้ หนักสั มภาระท่านละไม่เกิน20 กิโลกรัมสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1ชิ้น ต่อท่านนํ้าหนักต้องไม่เกิน7 กิโลกรัม , ค่า
ประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
8. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพือ่ ให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ , ไวรัส , ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง , อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ , ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม ,
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
9. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-8) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น !!!
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
4. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
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2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ายจํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่าง) และเอกสาร
ทีใ่ ห้ กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน ** กรณียนื่ ด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท(อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อนั เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ นแต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

SHMUKMG14ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง...ลาบหมู5วัน 4คืน(MU)มิ.ย.-ก.ค. 61/Y-RE110518

6

ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม: ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อนและสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้างแขน
กุดซีทรู ลูกไม้สายเดี่ยวชุดราชการชุดยูนิฟอร์มชุดทํางานชุดนักเรี ยนนักศึกษา ), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่น
สี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่ากรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทางใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด)ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2 .สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3 .สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4 .กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด)ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด)ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
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4.กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด)ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง)
ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1.หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2.หนังสื อชี้แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า3 – 6 เดือนหากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2.หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ100,000
่า
บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีนและต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจ เรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูตและบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานทีท่ าํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สํ าคัญมากกรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
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** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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