ดินแดนเมืองเก่าสุดคลาสสิก เวนิ สแห่งโลกตะวันออก
บินตรง เข้า-ออก ลี่ เจียง โดย สายการบิน LUCKY AIR (8L)
พัก โรงแรม 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
เมืองเก่าซู่เหอ สะพานแก้วลี่เจียง หมู่บา้ นไป๋ซา นัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะมังกรหยก
อุทยานน้าหยก ไป่ ซุ่ยเหอหรือหุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน สระมังกรดา เมืองเก่าลี่เจียง

วันที่
วันแรก

ไฟล์ท
8L 826

ต้นทาง
กรุงเทพฯ (BKK)

ปลายทาง
ลี่ เจียง (LJG)

เวลาออก
13:15

เวลาถึง
16:30

วันที่ส่ี

8L 825

ลี่ เจียง (LJG)

กรุงเทพฯ (BKK)

10:00

11:25

ตารางเที่ ยวบิน
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงิน ไทยบาท (กรุป๊ ไซต์ 26 ท่าน)
วันเดินทาง
1 ธ.ค. – 4 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. – 11 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. – 18 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 62
5 ม.ค. – 8 ม.ค. 63
12 ม.ค. – 15 ม.ค. 63
19 ม.ค. – 22 ม.ค. 63
26 ม.ค. – 29 ม.ค. 63
2 ก.พ. – 5 ก.พ. 63
9 ก.พ. – 12 ก.พ. 63
16 ก.พ. – 19 ก.พ. 63
23 ก.พ. – 26 ก.พ. 63
1 มี .ค. – 4 มี .ค. 63
8 มี .ค. – 11 มี .ค. 63
15 มี .ค. – 18 มี .ค. 63
22 มี .ค. – 25 มี .ค. 63
29 มี .ค. – 1 เม.ย. 63
5 เม.ย. – 8 เม.ย. 63
12 เม.ย. – 15 เม.ย. 63
19 เม.ย. – 22 เม.ย. 63
26 เม.ย. – 29 เม.ย. 63

ราคาผูใ้ หญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
14,900
13,900
13,900

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ราคาห้องพักสาหรับ 3 ท่าน หรื อเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่มีสว่ นลดเนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาไม่รวม ค่าวีซา่ จีนแบบเดี่ยว สาหรับหนังสื อเดินทางไทย 2,200 บาท ต่อท่าน (ชาระพร้อมเงินมัดจา)
ราคาไม่รวม ทิปคนขับรถไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย 1,200 บาท ต่อท่าน (ชาระพร้อมเงินงวดสุ ดท้าย)

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
10:30 น.

13:15 น.

16:30 น.

คา่
ที่พกั
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ – ลี่ เจียง
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK) อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าประตูที่ 7
หรื อ ประตู 8 เคาร์เตอร์ สายการบิ นลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษัท คอยต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเช็กอิน และสัมภาระในการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินลี่ เจี ยง โดยสายการบิ น ลัคกี้ แอร์ เที่ยวบิ น
ที่ 8L 826 ( ใช้เวลาบิ นประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที, ไม่มีอาหารเสริ ฟบนเครื่ อง, น้าหนักกระเป๋ าโหลด
ใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักรวมสู งสุ ดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ใบ
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม )

เดิ นทางถึ ง สนามบิ นลี่ เจี ยง (JLG) มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจี น ผ่านพิ ธีการตรวจคน
เข้าเมื องและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้วนาท่านขึ้นรถโค้ชที่รอรับเดิ นทางเข้าสู ่ “เขตเมื องลี่ เจี ยง” (เวลาที่
เมื องลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ช้าเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง แนะนาให้ทุกท่านปรับนาฬิกา ให้
เป็ นเวลาท้องถิ่ นทันที ท่ ี เดิ นทางไปถึ งเพื่ อความเข้าใจที่ ตรงกัน เวลานั ดหมาย) ลี่ เ จี ยง เป็ นเขตการ
ปกครองที่ ประกอบด้วยส่วนที่ เป็ นเขตเมื องและเขตชนบททางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจานวนประชากรประมาณ 1 ล้านคน มียา่ นเมื องเก่าลี่เจียงที่มีช่ ื อเสี ยงมาก
ซึ่งมีช่ ื ออย่างเป็ นทางการว่า เมื องเก่าต้าเหยียน
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ ีพกั เพื่ อเช็คอินและพักผ่อนตามอัทธยาศัย
DOOF RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
เมื องลี่ เจียง – เมื องเก่าซู่เหอ – สะพานแก้วลี่ เจียง – หมู่บา้ นไป๋ซา
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื องเก่าซู่เหอ ตัง้ อยูใ่ นเขตเมื องเก่าของลี่เจียง เป็ นที่อยูข่ องชนเผ่าน่าซี และ
ถื อเป็ นหนึ่ งเมื องเก่าที่มีช่ ื อเสี ยงของลี่เจียงที่ได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดี ในอดีตเมื องซูเ่ หอแห่งนี้ ถื อเป็ น
เมื องสาคัญของการค้าขายสิ นค้าเครื่ องหนัง และชา ของเส้นทางการค้าสายไหมใต้ อิสระให้ทา่ นได้เดิ น
ชมบรรยากาศ เก็บภาพที่ระลึก หรื อเลื อกซื้ อของฝาก

กลางวัน

คา่
ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางชม สะพานแก้วลี่ เจียง สะพานนี้ อยูบ่ นหุ บเขาลึ กที่ทรุ ดตัวลงในระหว่างการเคลื่ อนย้าย
ของเปลื อกโลก ในช่วงสุ ดท้ายของยุคน้าแข็ง สะพานมีความยาว 137 เมตร กวาง 4 เมตร จุดสู งจากใต้
หุบเขา 97 เมตร ได้ช่ ื อว่า เป็ นสะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนาน มี
ความสู ง 2,880 เมตร จากระดับน้าทะเล และสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้หนัก ถึง 16 ตัน

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดิ นทางสู ่ หมู่บา้ นไป๋ซา หมูบ่ า้ นขนาดใหญ่ท่ ี ตัง้ อยูห่ ่างจากตัวเมื องไปทาง
เหนื อ 8 กิโลเมตร เดิมเป็ นเมื องหลวงเก่าของลี่เจียง และเคยเป็ นศูนย์กลางทางการเมื อง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของลี่เจียงในสมัยราชวงศ์ซง่ และราชวงศ์หยวน ก่อนจะย้ายเมื องหลวงมาอยูท่ ่ ีตา้ เหยียนหรื อ
เมื องเก่าลี่เจียงในปัจจุบนั เป็ นอีกหนึ่ งหมูบ่ า้ นที่ยงั คงความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเอาไว้
ให้เราได้ชม อิสระให้ทา่ นได้เดิ นชื่ นชมกับบรรยากาศเมื องเก่ายามบ่าย พร้อมเก็บภาพที่ระลึก หรื อเลื อก
ซื้ อของฝากให้กบั ทางบ้าน จากนั้นนาท่านเข้าชม ร้านบัวหิ มะ และศู นย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้
ท่านนวดฝ่ าเท้า เพื่ อสุ ขภาพผ่อนคลายความจากความเมื่ อยล้ากับยานวดขนาดพิ เศษสู ตรเดียวไม่ซา้ ใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซูถ่ งั หรื อที่รูจ้ กั กันดีในชื่ อ “ครี มบัวหิ มะ” สรรพคุณเป็ นเลิ ศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุ
พอง และแมลงกัดต่อยให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อเป็ นยาสามัญติดไว้ประจาบ้าน
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ ีพกั เพื่ อเช็คอินและพักผ่อนตามอัทธยาศัย
DOOF RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ าหยก – พระจันทร์สีน้ าเงิน – สระน้ ามังกรดา – เมื องเก่า
ลี่ เจียง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางสู ่ เขตอุทยานภูเขาหิ มะมังกรหยก ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมื องเก่าลี่เจียง
เป็ นภูเขาสู งที่ตงั้ ตระหง่าน มีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดทัง้ ปี นาท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้ า (กระเช้าใหญ่)
ขึ้นสู ่บริ เวณจุ ดชมวิ ว บนยอดเขาหิ มะมังกรหยกที่ มี ความสู งถึ งระดับ 4,506 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ให้ทา่ นได้สัมผัสความหนาวเย็ นและยิ่งใหญ่ของภู เขาแห่งนี้ อิสระให้ทา่ นได้เดิ นชมบรรยากาศ และเก็ บ
ภาพเป็ นที่ระลึกได้เวลาอันสมควร

OPTION เสริ ม ท่านสามารถเลื อกซื้ อเพิ่ มเติ ม สาหรับการชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ( ความ
ประทับใจแห่ งลีเ่ จียง ) โชว์อนั ยิ่งใหญ่ โดยผู ก้ ากับชื่ อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิ ตให้ภูเขาหิ มะ
มังกรหยก เป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ ง่ หญ้าเป็ นเวที การแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชี วิต แสง สี
เสี ยงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละชาวเผ่าต่างๆ ของเมื องลี่เจียง ของเมื องลี่
เจียงได้อย่างอลังการ การแสดงทัง้ หมดให้ภาษาจีน เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ชัว่ โมง ***ชาระหน้า
งานประมาณ 1,500 บาท ต่อท่าน*** **ติ ดต่อขอข้อมู ลและรายละเอียดเพิ่ มเติ มกับรายการได้ท่ ี
เจ้าหน้าที่และชาระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น** สาหรับท่านที่ไม่ได้ซ้ ื อออฟชั่น ท่านสามารถอิสระถ่ายรู ป ชมวิ ว
ทิวทัศน์ตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินเที่ยว ชม อุทยานน้ า หยก สถานที่ แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่า นาซี กลมกลื น กับ
ธรรมชาติ ประกอบด้วยประตู สวรรค์ ซึ่ งมี รูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ขา้ งขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่ และ
น้าตกมังกร ที่ไหลหลัง่ ไปตามไหล่เขา แบ่งเป็ น 3 ชัน้ ชัน้ แรกชื่ อว่า มังกรออกถา้ ชัน้ ที่สองชื่ อว่า มังกร
เล่นน้ า ชัน้ ที่สามชื่ อว่า มังกรโบยบิ น และยังมีตน้ ไม้เทวดา ซึ่ งเป็ นที่สกั การะบู ชาของคนในพื้ นที่มีอายุ
มากกว่า 500 ปี

ชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ า เงิ น “ไป๋สุ่ยเหอ” (ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลูกค้าต้องการนั่งรถแบตเตอรี่
กรุ ณาสอบถามกับไกด์ทอ้ งถิ่ น) เป็ นหุ บเขาที่อยูท่ างตะวันออกของภู เขาหิ มะมังกรหยก ชมธารน้ าขาว
หรื อน้าตกไป๋ สุ ย่ ธารน้าที่เป็ นเชิ งชัน้ หิ นปู น สี ขาว หลดหลัน่ ลงมางดงามสะดุจตา ดั่งจาลองความงดงาม
ของอุทยานธารน้าขาว หวงหลง และปามุคคาเล่ของตุรกีมารวมกันไว้ท่ ีน่ ี

ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรื อ สระน้ ามังกรดา อยูท่ ่ ี ทางชานเมื องด้านเหนื อ เล่ากันว่าเมื่ อ
หลายร้อยปี กอ่ นที่แห่งนี้ ยังเป็ นเพียงบ่อน้าธรรมดา อยูม่ าวันหนึ่ งมีชาวบ้านเห็ นมังกรโผล่ข้ ึนมาจากบ่อน้ า
แห่งนี้ ชาวนาซีมีความเชื่ อเรื่ องมังกรอยูแ่ ล้ว จึงตัง้ ชื่ อบ่อน้านี้ ว่า บ่อน้ามังกรดา ปัจจุบนั ได้มีการปรับปรุ ง
ให้เป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีนสองข้างทางมีตน้ เกาลัดขึ้นเต็ ม
พื้ นที่ประมาณ 4 ตารางกิ โลเมตร และได้มีการจัดแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสม เป็ นบ่อน้ าใน และบ่อน้ า
นอก มี ส ระพานหิ นอ่อนกัน้ น้ าในบ่อผุ ดขึ้ นมาจากใต้ดิน ในลักษณะเป็ นตาน้ า ที่ ใสสะอาดมาก จน
สามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิ มะให้เห็ นได้อย่างชัดเจน

นาท่านชม เมื องเก่า ลี่ เจี ยง หรื อ เมื องโบราณต้าเหยี นเจิ้ ง ซึ้ งเป็ นเมื องที่ สร้างขึ้ นมาในสมัยต้น
ราชวงศ์ถงั มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมื องตัง้ อยูท่ า่ มกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ าน้อยใหญ่ท่ ี
ไหลมาจากสระมังกรดาพื้ นที่ตงั้ ของเมื องโบราณแห่งนี้ รู ปร่างลักษณะคล้ายหิ นฝนหมึ กจี นในเขตเมื อง
โบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบู รณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิ วริ มธารที่ยงั คงปลิ วไป
มาตามสายลมลาธารน้ าที่ ไหลผ่านเมื องแห่งนี้ ด้วย ความสวยงามเหล่านี้ ทาให้เมื องโบราณลี่เจียงได้ถูก
บันทึกเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) นอกจากนี้ ยามค่ าคื นก็มีการ
ประดับไฟแสงสี งดงามอีกด้วย

คา่
ที่พกั

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู ท่ ่ ีพกั เพื่ อเช็คอินและพักผ่อนตามอัทธยาศัย
DOOF RESORT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า
06:30 น.
10:00 น.

ลี่ เจียง – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู ่ สนามบินลี่ เจียง (JLG) เพื่ อทาการเช็คอินไฟลท์กลับสู ก่ รุ งเทพฯ
ออกเดิ นทางจากสนามบินลี่ เจี ยง สู่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ น ลัคกี้ แอร์ เที่ยวบิ น
ที่ 8L 825 ( ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที, ไม่มีอาหารเสริ ฟบนเครื่ อง, น้าหนักกระเป๋ าโหลด
ใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักรวมสู งสุ ดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ใบ
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

11:25 น.

**************** End of Program ******************
****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
o โปรแกรมที่เสนอขายนี้ ต้องเข้าร้าน 1 ที่ (ร้านบัวหิ มะ) หากไม่ตอ้ งการเข้าร้านต้องชาระเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
o สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผู ใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ทา่ น เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
o ที่พกั ตามที่ระบุ ในรายการ เป็ นมาตราฐานท้องถิ่ นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับ
สากล (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่เมื องนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ
งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิ สยั ต่างๆ
o กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคื นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบิ นไป-กลับชัน้ นักท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (ECONOMY CLASS เดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) โดย
สายการบิน ลัคกี้ แอร์ (8L) (กระเป๋ าสัมภาระถื อขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋ าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ ง
เครื่ องน้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 น้าดื่ มบนรถ วันละ 1 ขวด ต่อ ท่าน
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่ ตามที่ระบุ หรื อเที่ยบเท่า
 ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี น้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทางอุบตั ิ เหตุ วงเงิ นค่ารักษาพยาบาลในต่า งประเทศสู งสุ ด 500,000 บาท /และเสี ยชี วิ ต
เนื่ องจากอุบตั ิเหตุสูงสุ ด 2,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ่ ีอายุเกิน 80 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การยื่ นวีซ่าจีน แบบเดี่ยว สาหรับหนังสื อเดินทางไทย ท่านละ 2,200 บาท
(ไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร กรุ ณาส่งเอกสารยื่ นวีซา่ มาทาง EMS หรื อ Line Man, ใช้เวลายื่ นล่วงหน้าขัน้ ต่ า 5 วันทาการ ไม่นับ
รวมเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตจีน, ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยอ้างอิงประกาศของสถานทูตจีน)






ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ 1200 ต่อท่าน ตลอดทริ ป
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ท่านผู เ้ ดิ นทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนี ยมการ
เข้าพักในโรงแรมทุ กแห่ง หากท่านให้พนั กงานยกกระเป๋ าไปส่งที่ ห้องพัก พนั กงานยกกระเป๋ าจะได้รับทิ ปตอบแทนเมื่ อ
ให้บริ การ ขัน้ ต่ า 10 หยวน ต่อกระเป๋ า 1 ใบ (แนะนาให้ทุกท่านรับผิ ดชอบกระเป๋ าของตนเองเพื่ อความสะดวก,
รวดเร็ ว และปลอดภัย)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่ องดื่ มเพิ่มเติ มนอกเหนื อรายการ, ค่าพนักงาน
ยกกระเป๋ า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี ท่ ีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้สูงสุ ดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน (1 ชิ้น)

การชาระเงิน
งวดที่ 1 : สารองที่นงั ่ กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท พร้อมกับวีซ่า 2,200 บาท ภายใน 3 วัน
พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง และรายละเอียดส่วนตัวสาหรับยื่ นวีซ่า ภายใน 3 วันหลังจากทา
การจอง (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊ สัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรื อทา
พาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลื อ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง พร้อมค่าทิป
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิ ก
o ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน คื นเต็มจานวน (กรณี ไม่ได้มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆ เกิดขึ้น หรื อเรี ยกเก็บตามจริ ง)
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาทัง้ หมด + ค่าวีซา่ และ ค่าใช้จา่ ยอื่ น (ถ้ามี)
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด และ ค่าใช้จา่ ยอื่ น (ถ้ามี)
o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% เต็มของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
o ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมื องได้ เนื่ องจากการยื่ นเอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100%
o กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
o กรณี มีการยื่ นวีซ่าแล้วถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้น
จริ ง เช่น ค่าวี ซา่ และค่าบริ การยื่ นวี ซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิ นหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม
เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.
2.

3.

เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 16 ท่าน หากคณะยังยื น
ประสงค์ท่ ีจะเดินทาง ทางบริ ษัทของสงวนสิ ทธิ ปรับราคาทัวร์เพิ่ ม 1,000 บาทต่อท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดิ นทาง
ไปพร้อมคณะแต่จะมีไกด์ทอ้ งถิ่ นพู ดภาษาไทยคอยให้การต้อนรับ หรื อปรับราคาทัวร์เพิ่ ม 1,500 บาทต่อท่าน กรณี
ต้องการหัวหน้าทัวร์คนไทยเดินทางไปพร้อมคณะ หรื อทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
กรณี ท่ีลูกค้ายกเลิ กการเดินทาง และมีการคื นมัดจาตามเงื่ อนไข ทางบริ ษัทจะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

กรณี ท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใด ๆ เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายและชาระเงิ นล่วงหน้าเบ็ดเสร็ จ
กับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้ง
ให้ทราบก่อนการเดินทาง
กรณี สถานที่ท่องเที่ ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิ ดทาการ เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์เป็ นการเสนอขายล่วงหน้า
บริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่ น ๆ เพื่ อทดแทนเป็ นลาดับ
แรก หรื อคื นค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณี ท่ ีเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ
การล่า ช้า ของสายการบิ น การนั ดหยุดงาน การประท้ว ง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
กรณี ท่านถูกปฎิ เสธเข้า / ออก เมื อง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมื อง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยที่
เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถู กปฎิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมื อง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้ห นังสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มสี น้ าเงิ น) เดิ น ทางกับคณะ บริ ษัท ฯ สงวนสิ ทธิ์ ท่ ี จะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อ
เดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลื อดหมู
การขอที่นงั ่ ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้แบบกรุ๊ ปไม่สามารถเลื อกที่น่ ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่น่ ังแบบสุ ่มเท่านั้น) สาหรับ
ที่น่ ัง LONG LEG หรื อที่น่ ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ นกาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผู อ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี
เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ี นั่ ง LONG LEG ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่ สายการบิ นตอนเวลาที่ เช็ คอิ น
เท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ทา่ น
ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของ
แต่ละโรงแรม
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รูจ้ กั กัน กรณี ท่ ีทา่ นเดินทาง 1 ท่านจะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
ตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
กรณี เดิ นทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่ องบิ นเอง (Land Only) เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่รับในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour)
ตัว๋ เครื่ องบิน
a. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผู โ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั้น ไม่สามารถเลื่ อนวันเดิ น
ทาง ไป หรื อกลับได้ และไม่สามารถทาการ Refund ตัว๋ ได้

b. ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบิ นภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่ อขอคายื นยันว่าทัวร์นั้นๆ ยื นยันการ
เดินทาง แน่ นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื นยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิ ก
บริ ษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
กระเป๋าเล็ กถือติดตัวขึ้ นเครื่ องบิน
o กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็ กที่จะถื อขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
o วัตถุท่ ีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้าหอม ยาสี ฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถู กทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็ นที่เดียวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศ ( ICAO )
o หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี จากสนามบิ น จะต้องปิ ดผนึ กถุ งโดยระบุ วันเดิ นทาง เที่ ยวบิ น จึ งสามารถนาขึ้ น
เครื่ องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
o สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คื อ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชัน้ ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
o สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วน
ไม่เกิ น 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับ หน่ วยวัด “นิ้ ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่ วยวัด “เซนติ เมตร”
(Centimeter)
o กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่ อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ องบิน (Hand
carry)
o ของมีคา่ ทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย
สายการบินจะรับผิ ดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทัง้ นี้ จะชดเชยสู งสุ ดไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชัน้ ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600
กรณี เดินทางชัน้ ธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
o กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษัททัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและ
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
o กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ทา่ นได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

***************************************************************************

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน (วีซ่าเดี่ยว)
**ข้อบังคับใช้ จากทางสถานทูตจีนปี 2562**
ใช้เวลายื่นล่วงหน้าขัน้ ตา่ 5 วันทาการ ไม่นบั รวมเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตจีน
หากไม่เป็ นไปตามข้อมูลด้านล่าง ทางสถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่ นวีซา่ จีนของท่าน
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) ตัวจริ งที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน นับจากวันเดินทาง
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 นื้ ว x 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดื อน ( 2 ใบ )
รู ป จะต้อ งเปิ ดให้เ ห็ น ใบหู ช ดั เจน(จากศรี ษ ะจรดปลายคางห้า มเกิ น 3
เซนติ เมตร) (รู ปใหม่ถา่ ยไม่เกิ น 6 เดื อน อัดด้วยกระดาษอัดรู ปจากร้าน
ถ่ายรู ปเท่านั้น ) พื้ นหลังสี ขาวเท่านั้น และห้ามใช้สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์
จากคอมพิวเตอร์ ห้ามใส่สร้อยคอ ตุม้ หู แว่นตา หรื อเครื่ องประดับทุกชนิ ด
ห้ามใส่เสื้ อสี ขาวถ่าย ,สี ออ่ น เช่น ฟ้าอ่อน สี ครี ม เหลื องอ่อน ชมพู ออ่ น ,
แขนกุด,สายเดี่ยว,ชุดครุ ย หรื อเสื้ อที่ไม่สุภาพ

กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 เดินทางพร้อมบิดา และมารดา
เอกสารเพิ่มเติม
1. สาเนาใบสู จิบตั ร
2. หากเดินทางกับบิดา (เเต่มารดาไม่ได้เดินทาง) หรื อเดินทางกับมารดา (แต่บิดาไม่ได้เดินทาง)
a. กรุ ณาแนบสาเนาบัตรประชาชนบิดา หรื อมารดาที่ไม่ได้เดินทาง พร้อมหนังสื อยินยอมให้เดิ นทาง ออก
โดยสานักงานเขต (ภาษาอังกฤษ)
b. กรณี บิดามารดาหย่าร้าง กรุ ณาเเนบสาเนาใบหย่า พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ
3. กรณี บิดา - มารดา หรื อ เด็ก คนใดคนนึ งเปลี่ยนชื่ อนามสกุล กรุ ณาเเนบใบเปลี่ยนชื่ อนามสกุล พร้อมใบ
แปลภาษาอังกฤษ
4. กรณี บิดา มารดา ถ้าไม่ได้เดินทาง..บิดาและมารดา จะต้องไปติ ดต่อทาหนังสื อยินยอมที่เขต ว่าให้เดินทางกับ
บุคคลอื่ น โดยระบุช่ ื อ และความสัมพันธ์แนบมาด้วย (ใช้เอกสารตัวจริ งที่ออกจากทางเขตเป็ นภาษาอังกฤษ)
5. กรณี บิดา มรดา แยกทางกัน แต่ไม่มีเอกสารใบหย่า ผูท้ ่ ีปกครองเด็กจะต้องไปร้องขอหนังสื อครอบครองบุตร
จาก อาเภอ/เขต และแนบมากับเอกสารขอวีซา่ (ใช้เอกสารตัวจริ งที่ออกจากทางเขต พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน้
ชื่ อ-นามสกุล.......................................................................... อาชีพ.................................................................
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