วันที่พิมพ์ : 14-11-2019 16:22:33

DE288 : ทัวร์ย่าติง [เข้า 2 รอบ] แชงกรีล่า ลี่เจียง [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 8 วัน 7 คืน (8L)

ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง (เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ)
ย่าติง :: อุทยานย่าติง [เข้า 2 รอบ] วัดชงกู่ ทะเลสาบไข่มุก ทุ่งหญ้าลั่วหรง ทะเลสาบน้ำนม ทะเลสาบ 5 สี
แชงกรีล่า :: หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดชงจ้านหลิน
ลี่เจียง :: แม่น้ำแยงซีเกียง หุบเขาเสือกระโจน สระมังกรดำ
พิเศษ :: เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ + มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ + รวมค่าวีซ่า
เดือน

กำหนดการ

ธันวาคม 2562

04-11 ธ.ค. 62 , 11-18 ธ.ค. 62 , 18-25 ธ.ค. 62 , 25 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

มกราคม 2563

01-08 ม.ค. 63 , 08-15 ม.ค. 63 , 15-22 ม.ค. 63 , 22-29 ม.ค. 63 , 29 ม.ค.-05
ก.พ. 63

กุมภาพันธ์ 2563

05-12 ก.พ. 63 , 12-19 ก.พ. 63 , 19-26 ก.พ. 63 , 26 ก.พ.-04 มี.ค. 63

มีนาคม 2563

04-11 มี.ค. 63 , 11-18 มี.ค. 63 , 18-25 มี.ค. 63 , 25 มี.ค.-01 เม.ย. 63

เมษายน 2563

01-08 เม.ย. 63 , 08-15 เม.ย. 63 , 15-22 เม.ย. 63 , 22-29 เม.ย. 63 , 29 เม.ย.06 พ.ค. 63

พฤษภาคม 2563

06-13 พ.ค. 63 , 13-20 พ.ค. 63 , 20-27 พ.ค. 63 , 27 พ.ค.-03 มิ.ย. 63

มิถุนายน 2563

03-10 มิ.ย. 63 , 10-17 มิ.ย. 63 , 17-24 มิ.ย. 63
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ - แชงกรีล่า (จงเตี้ยน)

11.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคกี้แอร์ (8L)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

13.15 น.

ออกเดินทางสู่ ลี่เจียง โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L 826

16.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ เมืองลี่เจียง
ลี่เจียง (Lijiang) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี
จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ลี่เจียงเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก”
อันเนื่องมาจากมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน
ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีนั่นเอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี๋ชิ้ง
บนที่ราบในวงล้อมของขุนเขา ในปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมืองจง เป็น"แชงกริ-ล่า" ภาษาจีนออกเสียงว่า
"เซียงเกอ หลี ลา xiang Ge Le La แปลว่า ที่ซึ่งสุริยันจันทราประทับในดวงจิต

ที่พัก

GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมค่ากระเช้า) - วัดชงจ้านหลิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley) เป็นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี
เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสูงสุดของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยขึ้นกระเช้าไป 2 ช่วง
ช่วงแรกจะมองเห็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปีเรียงราย จะมีหมู่บ้านชาวธิเบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
เมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา
ที่สุดของเทือกเขาที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุด ทั้งเทือกเขาโอรสสวรรค์ เทือกเขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาฮาปา
รวมทั้งเทือกภูเขาหิมะสามเทพเจ้า มีผู้กล่าวว่าสมารถมองเห็นได้จากยอดภูเขาแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “วัดซงจ้านหลิน” หรือ “วัดโปตาลาน้อย” เป็นเป็นวัดที่สร้างจำลองมาจากพระราชวังโปตาลา
ในกรุงลาซาของทิเบต ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง โดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222
มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ
5 กิโลเมตร อายุที่เก่าแก่กว่า 300 ปี และในช่วงเทศกาล ชาวทิเบตส่วนใหญ่
ก็จะนิยมการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอนซึ่งเป็นการละเล่นที่อยู่ในช่วง เทศกาล สำคัญต่าง ๆ ของวัด
รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวทิเบตได้อนุรักษ์ไว้ ณ วัดซงซานหลินแห่งนี้
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน เพื่อชมเมืองเก่าที่มีศิลปะวัฒนะธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
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เป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ซึ่งตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านที่ก่อดินขึ้นเป็นตึกสี่เหลี่ยม
แต่งด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่ ซึ่งผู้คนยังคงแต่งกายพื้นเมือง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก

GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

จงเตี้ยน - ย่าติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่าติง (ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) โดยใช้เส้นทาง Dongwang highway
ซึ่งเป็นเส้นทางตรงและเร็วที่สุด โดยระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงาม ซึ่งจะเต็มไปได้วยทิวเขา และเมืองเล็ก ๆ
ที่เงียบสงบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ที่หมู่บ้านตงพาน

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ ย่าติง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก

RAMADA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง (รอบที่ 1 - รวมรถอุทยาน)
อุทยานย่าติง สมญานามว่า "THE LAST SHANGRI-LA" แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,000
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อยู่ในเขตเมืองเต้าเฉิง เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีจุดวิวทิวทัศน์สวยงามมากมาย มีทุ่งหญ้า
ทะเลสาบ ภูเขาหิมะ ป่าเปลี่ยนสี รวมทั้งมีหมู่บ้านชาวทิเบตเซียงการีลา ตั้งอยู่ด้านนอกอุทยาน
ชม วัดชงกู่ วัดทิเบต ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ต้ังอยู่บนความสูง 3,880
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ต้ังอยู่เชิงเขาเซียนหน่ายรื่อ ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบไข่มุก[เดินเท้าประมาณ 3.5 กิโลเมตร] เป็นทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง
มีความสูงประมาณ 5,958 เมตร จากระดับน้ำทะเล สวยงามมาก ๆ

ค่ำ

นำท่าน Check in เข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก

RAMADA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

ย่าติง - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน - รถกอล์ฟ) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบ 5 สี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง (รอบที่ 2 - รวมรถอุทยาน + รถกลล์ฟ) นำท่านเปลี่ยนเป็นรถอุทยาน และชม
ทุ่งหญ้าลั่วหรง (ระดับความสูง 4,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจำอันงดงาม ณ
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ดินแดนที่อัศจรรย์แห่งนี้ ตรงจุดนี้ เป็นจุดที่สามารถชม ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ที่ชาวทิเบตนับถืออย่างสูง
และได้รับสมญานามว่า "THE LAST SHANGRI-LA" ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ประกอบไปด้วย
เซียนหน่ายยื่อ คือ พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา
2) เซี่ยโยโตเจีย คือ เซียนเทวดาผู้สูงส่ง
3) ยานม่ายหยง คือ องค์ทิพย์เทพพิทักษ์
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค

บ่าย

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบน้ำนม[เดินเท้าระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร] (ระดับความสูง 4,000-4,500
เมตรจากระดับน้ำทะเล) จุดนี้สามารถใช้บริการขี่ม้าได้ (ไม่รวมค่าขี่ม้า ประมาณ 500 หยวน) ทะเลสาบน้ำนม
เป็นทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขาสูง 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบ 5 สี เป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้กับ ทะเลสาบน้ำนม
แต่ต้องเดินขึ้นเขาไปอีกนิดหน่อยซึ่งอยู่บนยอดเขาสูง 4,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล
สมควรแก่เวลา นำท่านออกจากอุทยาน เพื่อไปกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก

RAMADA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ย่าติง - ชมวิวตลอดทางกลับสู่เมืองจงเตี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จงเตี้ยน (ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) โดยใช้เส้นทาง Dongwang highway
ซึ่งเป็นเส้นทางตรงและเร็วที่สุด โดยระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงาม ซึ่งจะเต็มไปได้วยทิวเขา และเมืองเล็ก ๆ
ที่เงียบสงบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ที่หมู่บ้านตงพาน

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจงเตี้ยน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก

GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า

จงเตี้ยน - ลี่เจียง - ระหว่งทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองเก่าลี่เจียง สระมังกรดำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง
นำท่านชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
แม่น้ำแยงซีเกียง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต
มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม
จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก
ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้
เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโจน” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ
“ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ที่มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า
800 ปี ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้
ให้เป็นเมืองมรดกโลก
จากนั้นนำท่านสู่ สระมังกรดำ หรือ เฮยหลงถาน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก
ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด
และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง
และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย

คำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

ที่พัก

FENG HUANG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 8

ลี่เจียง - ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

10.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลัคกี้แอร์ เที่ยวบินที่ 8L 825

11.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

www.doubleenjoy.com

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 เด็กอายุไม่เกิน 12
ท่าน ราคาท่านละ
ขวบ 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
04 - 11 ธันวาคม 2562
38,900
37,900
11 - 18 ธันวาคม 2562
37,900
36,900
18 - 25 ธันวาคม 2562
37,900
36,900
25 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 39,900
38,900
01 - 08 มกราคม 2563
37,900
36,900
08 - 15 มกราคม 2563
37,900
36,900
15 - 22 มกราคม 2563
37,900
36,900
22 - 29 มกราคม 2563
37,900
36,900
29 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2563
37,900
36,900
05 - 12 กุมภาพันธ์ 2563
37,900
36,900
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
37,900
36,900
19 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
37,900
36,900
26 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2563
37,900
36,900
04 - 11 มีนาคม 2563
37,900
36,900
11 - 18 มีนาคม 2563
37,900
36,900
18 - 25 มีนาคม 2563
37,900
36,900
25 มีนาคม - 01 เมษายน 2563
37,900
36,900
01 - 08 เมษายน 2563
37,900
36,900
08 - 15 เมษายน 2563
39,900
38,900
15 - 22 เมษายน 2563
37,900
36,900
22 - 29 เมษายน 2563
37,900
36,900
29 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2563
37,900
36,900
06 - 13 พฤษภาคม 2563
37,900
36,900
13 - 20 พฤษภาคม 2563
37,900
36,900
20 - 27 พฤษภาคม 2563
37,900
36,900
27 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2563
37,900
36,900
03 - 10 มิถุนายน 2563
37,900
36,900
10 - 17 มิถุนายน 2563
37,900
36,900
17 - 24 มิถุนายน 2563
36,900
36,900

เด็กอายุไม่เกิน 12
ขวบ 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
37,900
36,900
36,900
38,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
38,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
36,900
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พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

5,500
5,500
5,500
6,000
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
6,000
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

ราคาไม่รวมตั๋ว
(ผู้ใหญ่)
หักคืนท่านละ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวปกติ 4 วันทำการ (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
• พิเศษ :: เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบ + มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
ก่อนการเดินทาง* *ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมันณวันที่ 18 ก.ย. 62
• ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
• อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• น้ำหนักสัมภาระโหลดได้ท่านละ 1 ใบ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1
เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ
การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
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• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
• จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
• ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
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มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
เอกสารประกอบการเดินทางยื่นวีซ่าจีน
• หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว
เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2
ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
• เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
• เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
• กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
• ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
• หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
• สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
• สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,560 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
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หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ
(ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
• ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้าออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง
หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
• ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้
หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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