คํ่า

แชงกรีล่า ลีเ่ จียง ต้ าหลี-่ ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้ าใหญ่ ชมธารนํา้ แข็ง3หุบเขาพระจันทร์ สีนํา้ เงิน
7วัน 6 คืน
ขอเชิญท่านท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติอนั แสนงดงาม
o คุนหมิง เมืองแห่ งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน
o ภูเขาหิ มะมังกรหยก ชมธารนํ้าแข็งยิง่ ใหญ่ตระการตา
o เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโ ที่ยงั คงเอกลักษณ์ของชาวหน่าซี
o แชงกรี ล่า ดินแดนสุ ขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส
o ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน สวยงามด้วยหิ มะขาวนวล และทุ่งหญ้า
o วัดลามะซงจ้านหลิง เจดียจ์ ว้ นจิง
o เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้าที่ตา้ หลี่ เจดียส์ ามองค์
o ชมการแสดง Impression Lijiang
วันเดินทาง เมษายน 2559
วันแรก
08.00 น.

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ BUS
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
(TG)เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
10.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 612 (บริ การอาหารแลเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอูเจียป้ า เมืองคุนหมิง (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการ
ตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางไปยัง เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน อยูใ่ นมณฑลยูนนาน อยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่ กับภูเขาฉางซาน เป็ นเองที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย
อยูก่ ว่า 20 เชื้อชาติ เดิมชื่อ หนันเจ้า หรื อ ที่คนไทยเรารู ้จกั ในนาม อาณาจักรน่าเจ้า (ค.ศ.738-903)
จากนั้นชนชาติไป๋ เข้ามาปกครองต่อ และสถาปนาเป็ นอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และในภายหลังได้
ถูกกองทัพของ กุบไลข่าน ทําลายลงในปี ค.ศ. 1253 แต่ร่องรอยของอารยธรรมเก่าแก่ของต้าหลี่ยงั คง
ปรากฏให้เห็นจนถึงทุกวันนี้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั ASIA STAR HOTEL4*หรื อเที่ยบเท่า
วันทีส่ อง
เมืองโบราณต้ าหลี่ – เจดีย์สามองค์ –ล่ องทะเลสาบเออ๋ ไห๋ - ลีเ่ จียงBUS –เมืองโบราณลีเ่ จียง
(พักทีล่ เี่ จียง)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2) นําท่านชม เจดียส์ ามองค์ (ถ่ายรู ปด้านนอก)หรื อ ซานถ่า
สัญลักษณ์เมืองต้าหลี่ โดดเด่นและงดงามริ มทะเลสาบเอ๋ อไห่ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์ซ่ ึงมี
อายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70 เมตร สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั ทําให้มีลกั ษณะ

เดียวกับเจดียท์ ี่เมืองซีอานส่ วนอีกสององค์เล็กสร้างขึ้นภายหลังในสมัยราชวงศ์หยวน เป็ นช่วงที่พทุ ธ
ศาสนา ได้รับความนิยมสู งสุ ดในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1978 ได้บูรณะเจดียแ์ ละมีการค้นพบ
โบราณวัตถุสมัย ค.ศ.ที่ 7 -10 กว่า 600 ชิ้น นําท่านล่องทะเลสาบเออ๋ ไห๋
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
นําท่านเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่ทศั นียภาพอันงดงาม เป็ นถิ่นที่อยู่
ของชนเผ่า หน่าซี ซึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมน่าสนใจ คือ มีลกั ษณะทางสังคมแบบสตรี เป็ น
ใหญ่ และมีภาษาสัญลักษณ์ หรื อ อักษรภาพ เป็ นของตัวเอง ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเผ่าหน่า
ซี นําท่านสู่ สระมังกรดํา หรื อ “เฮยหลงถัน” เพื่อชมความงดงามของอุทยานขนาดใหญ่ ในบรรยากาศ
เงียบสงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดที่สะท้อนภาพของทิวทัศน์ภูเขาหิ มะให้เห็นอย่างชัดเจน และเป็ น
จุดที่ท่านสามารถชมยอดเขาหิ มะมังกรหยกได้อย่างงดงาม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(4) เมนู อาหารไทย หลังอาหารนําชมเมือโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ บบโบราณที่ยงั คงหลงเหลือให้พบเห็น เมืองโบราณของชนเผ่าหน่าซี มีประวัติยอ้ นหลังไปถึง
ราชวงศ์หยวนอายุกว่า 800 ปี และองค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศ รับรองให้เมืองเก่าลี่เจียงเป็ น“เมือง
มรดกโลก” ชมสถาปัตยกรรมบ้านเรื อน, ร้านค้า ,ชุมชน ซึ่งสร้างอยูร่ ิ มลําธาร นํ้าในลําธารเกิดจากการ
ละลายของหิ มะและไหลลงมาจากเทือกเขา ใสสะอาดทําให้มีปลาจํานวนมากอาศัยอยู่
ได้เวลาสมควรนําท่านกลับที่พกั QIAOXINHOTEL4*หรื อเที่ยบเท่า
วันทีส่ าม
ลีเ่ จียง-โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี- ช่ องแคบเสื อกระโจน- แชงกรีล่า - เมืองโบราณจงเตีย้ น
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (5) จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมความงดงาม
ของแม่น้ าํ แยงซีหรื อ ฉางเจียงตี้ยกี่ วน บริ เวณที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพโค้งแรกของแม่น้ าํ แยงซี ซึ่งเกิด
จากแม่น้ าํ ที่ไหลลงมาจากที่ราบสู งชิงไห่-ทิเบต แล้วกระทบกับผาหินสูงชัน ทําให้น้ าํ ไหลหวนกลับไปใน
รู ปตัว U จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หุ บเขาเสื อกระโจนเป็ นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ าํ จินซา
เจียง หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บริ เวณกลางแม่น้ าํ มีโตรกหิ น ซึ่งเล่ากันว่าเสื อกระโจนข้ามฟากโดยใช้
โตรกหิ นนี้ จึงเป็ นที่มาของชื่อหุ บเขาเสื อกระโจน บริ เวณนี้น้ าํ ไหลเชี่ยวกราก เมื่อปะทะโขดหิ นจึงเกิดสี
ยงดังสนัน่ ไปไกลถึง 10 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเดินทางสู่ แชงกรี ล่า ดินแดนแห่งความฝัน ที่คนทั้งโลกตามหาจากหนังสื อThe Lost
Horizon ที่เขียนโดย Mr.James Hilton ซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้โดยสารเครื่ องบิน
และเครื่ องบินลําดังกล่าว ได้ตกลงสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามและสงบสุ ขเหมือนกับความฝัน ทําให้คนทั้ง
โลกออกตามหาและค้นพบที่อาํ เภอตี๋ชิง เขตจงเตี้ยน บริ เวณตะเข็บรอยต่อของมณฑลยูนนานและทิเบต
ห่างจากลี่เจียงประมาณ 170 กิโลเมตร เป็ นที่ราบสูง สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 3,000 - 4,000 เมตร
เป็ นทุ่งหญ้าป่ าสนสลับกับทุ่งดอกไม้ ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้สมั ผัสความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง
ของถนนลอยฟ้ า และทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยหิมะตลอดเส้นทาง ท่ามกลางเมฆขาว ฟ้ าสดใส
และอากาศอันบริ สุทธิ์ นําท่านเที่ยวชมเมืองโบราณจงเตี้ยน อาคารบ้านเรื อนดังกล่าวสร้างด้วยไม้ใน
รู ปแบบสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ชม เจดียจ์ ว้ นจิง (เจดียร์ ู ปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา
พระพุทธรู ปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็ นศิริมงคล
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)

วันที่สี่

นําท่านเดินทางเข้าพักที่พกั ZHAXIDELE HOTEL4*หรื อเทียบเท่า
แชงกรี ล่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน – วัดซงจ้านหลิน – ลี่เจียง BUS

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) หลังอาหารนําท่านไปยังเชิงเขา เพื่อโดยสาร
กระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน The Valley of Blue moon ซึ่งบริ เวณทั้ง
เขาจะถูกปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลน ไปทัว่ เช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสู งกว่าระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสลานหิ มะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ทอ้ งฟ้ าสี คราม งดงามดัง่
ภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิ มะ และทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลา
สมควรนําท่านเดินทางลงจากเขา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
บ่าย นําท่านชม วัดลามะซงจ้านหลิน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1679 โดยพระจ้าคังซี แห่งราชวงศ์ชิง สร้าง
เลียนแบบพระราชวังโปตาลา ของทิเบต และเป็ นวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีพระอยูป่ ระจําวัด
ประมาณ 700 คน บริ เวณโดยรอบมีที่พกั สําหรับพระกว่า 100 ห้อง ภายในมีพระพุทธรู ปปิ ดทอง อัน
สวยงาม จากนั้นนําท่านเดินทางกลับลี่เจียง ตามเส้นทางเดิม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าที่พกั QIAO XIN HOTEL4*หรื อเที่ยบเท่า
วันที่หา้
ลี่เจียง -ภูเขาหิ มะมังกรหยก -ธารนํ้าแข็ง(กระเช้าใหญ่ไป-กลับ) - IMPRESSION LIJIANG-ไป๋ สุ่ ยเหอ
(ชื่อใหม่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน) -อุทยานนํ้าหยก–ต้าหลี่ BUS
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (11) หลังอาหารนําท่านไปยัง ภูเขาหิ มะมังกรหยก ตลอดเส้นทาง
ท่านจะได้เห็นเทือกเขาหิ มะมังกรหยก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของ
เทือกเขานี้สูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 5,596 เมตร และมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี นําท่านโดยสาร
กระเช้าไฟฟ้ าใหญ่ ขึ้นสู่ จุดชมวิวสูงสุ ดของ ภูเขาหิ มะมังกรหยก ที่เรี ยกว่า สวนธารนํ้าแข็ง (Glacier
Park) ซึ่งสู งจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ชมความงามของวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
เพลิดเพลินกับการเล่นหิ มะ สโนว์บอร์ด บนเขาหอมะมังกรหยก อิสระกับการเก็บภาพความ
ประทับใจ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่ องเล่นกิจกรรมต่าง ๆ กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ และไกด์
ท้องถิ่น)ได้เวลาสมควรนําท่านลงจากยอดเขา ซี่งมีตน้ สนอายุกว่าพันปี เป็ นทุ่งหญ้าเขียวขจีสูงกว่า
ระดับนํ้าทะเลลประมาณ 3,000 เมตร โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะ และป่ าสน บางครั้งท่าน
สามารถพบเห็นฝูงจามรี เดินเล็มหญ้าอยูใ่ นท้องทุ่งท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบายเป็ นธรรมชาติ และ
จากที่นี่ท่านสามารถมองเห็น เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยูท่ างทิศตะวันออกของทุ่งหญ้า ได้อีกครั้ง และ
มองดูคล้ายมังกรนอนหลับบนก้อนเมฆ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางลงจากยอดเขา
นําทานชมวิวทิวทัศน์รอบๆแม่น้ าํ ไป๋ สุ่ ยเห๋ อ(แม่น้ าํ ข่าว) ชื่อใหม่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน นํ้าของแม่น้ าํ หุบเขา
พระจันทร์สีน้ าํ เงิน นี้ซ่ ึงจะเป็ นหิ มะที่ภูเขาหิ มะมังกรหยกละลายจากทางตะวันออกของยอดเขาภูเขาหุเขา เนือง
จากดวงจันทร์กบั พื้นหลังของการสะท้อนสี ฟ้าในสี ฟ้าของทะเลสาบ จึ่งตั้งชื่อว่าหุบเขาพระจันทร์สีน้ าํ เงิน BLUE
MOON VALLEY

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)

บ่าย

คํ่า
วันทีห่ ก
เช้า
กลางวัน
บ่าย

คํ่า
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

นําท่านชมการแสดงสี เสี ยง อันยิง่ ใหญ่ตระการตา IMPRESSION LIJIANG“ความ
ประทับใจแห่งลี่เจียง” ของผูก้ าํ กับชื่อดังของโลก จาง อวี้ โหมว โดยใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติเป็ นเวที
กลางแจ้ง มีภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง เพื่อให้นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต นําเสนอและบอกเล่า
เรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นําชมและเลือกซื้อหยก
และผลิตภัณฑ์ เช่นกําไลหยก แหวนหยก และอื่นๆ ซึ่งเป็ นของฝากอันลํ้าค้าของจีน จากนั้นนําท่านชม
อุทยานนํ้าหยก สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ล่าสุ ดของลี่เจียง และเป็ นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี
ภายในอุทยานประกอบด้วย ประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ ข้างซ้าย
หมายถึง แม่ และนํ้าตกมังกร ซึ่งไหล่
ลงมาลดหลัน่ กันเป็ น 3 ชั้น ชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถํ้า, ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นนํ้า และชั้นสามชื่อ มังกร
โบยบิน นอกจากนี้ยงั มีตน้ ไม้เทวดาอายุกว่า 500 ปี ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นด้วย
จากนั้นนําท่านแวะชมหยกชั้นดีของเมืองลี่เจียง นําท่านเดินทางกลับเมืองต้าหลี่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเข้าที่พกั YIRENGU ZHEN HOTEL4*หรื อเที่ยบเท่า
ต้ าหลี่ – คุนหมิงBUS – ตําหนักทองจินเตีย้ น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (14) นําท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง ผ่านชมวิวทิวทัศน์สอง
ข้างทางและบ้านเรื อนของชาวเผ่าหยีและไป๋ ชนเผ่าประจําเมืองฉู่ฉงและเมืองต้าหลี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นําท่านแวะชมและลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมุกนํ้าจืด เช่นครี มไข่มุก ผงไข่มุก และเครื่ อง
ประดับเช่นแหวน ต่างหู กําไล และสร้อยอันสวยงามจากมุก จากนั้นนําชมความงามของตําหนักทองจิน
เตี้ยน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเดิมเป็ นวัดศาสนาเต๋ า อดีตตําหนักนี้เคยเป็ นที่พกั ของอู๋ซานกุย้ “ ขุน
ศึกผูข้ ายชาติ ” และนางสนมเฉิ นหยวน ผูท้ ี่เป็ นคนเปิ ดประตูเมืองและเป็ นไส้ศึกให้ชาวแมนจูเข้ายึดนคร
ปักกิ่ง ตําหนักทองเป็ นตําหนักแห่ งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองสัมฤทธิ์ จึงทําให้
ตําหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ ตําหนักทอง ” นําท่านเยีย่ มชมและแวะซื้อเป่ าฟู่ ห
ลิง หรื อ บัวหิ มะ ยาทาแก้ไฟไหม้ ไฟลวก สิ นค้าโอท็อปที่รู้จกั กันดีในหมู่คนไทย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (16) เมนูสุก้ ีเห็ด –ไก่ดาํ บํารุ งสุ ขภาพ
นําท่านเข้าที่พกั ENJOY HOTEL 4*หรื อเที่ยบเท่า
คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (17) นําท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัด
หยวนทง ไหว้รูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ และพระพุทธชินราชจําลองที่อดีต
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้มอบให้เป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี พทุ ธ
ศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน วัดหยวนทงแห่งนี้ สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั เป็ นวัดหลวงเก่า
แก่ประจําเมืองคุนหมิง เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี
จากนั้นนําท่านแวะชิมชาหลากหลายประเภท โดยเฉพาะชาผูเอ่อ อันมีชื่อเสี ยง
เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18) อาหารกวางตุง้
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน

15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************
หมายเหตุ รายการทัวร์น้ ีจาํ เป็ นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่ าเท้า ผ้าไหม ตามนโยบายของรัฐบาล
จีน โดยทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด
อัตราค่ าบริการราคาเฉพาะ ทัวร์
ผูใ้ หญ่ / เด็ก ท่านละ 17,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

อัตรานีร้ วม
1. ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน
2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
3. ค่ารถนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5. ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันภัย ***

ราคาตัว๋ รวมทัวร์รวมวีซา่ 31,500 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. - ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กาํ หนด
3. ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
4. ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริ การ 3%(กรณี นิติบุคคล) ค่าภาษีนกั ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
5. ค่าทิปคนขับรถ15 หยวนต่อวัน ต่อคน และทิปไกด์ทอ้ งถิ่นคนละ 15 หยวนต่อวัน ต่อคน
เอกสารใช้ยนื่ วีซ่า
· หนังสื อเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
· ก๊อบปี้ ตัว๋ เครื่ องบิน
· หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
· รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ(พื้นหลังสี อ่อน) รู ปภาพสี เท่านั้น และต้องเป็ นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยอัดด้วยกระดาษสําหรับ
· เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี เพิ่มสําเนาสูติบตั ร
· ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทําการ เล่มละ 1700 บาท
ถ่ายภาพเท่านั้น
อัตราค่าวีซ่าด่วน
*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึ่ งเป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิด
ราคาดังนี้ กรณี เร่ งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณี ด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

ข้อห้ามในการส่ งรู ปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า

4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งไทย (บัญชีออมทรัพย์)
2. หลังการโอนกรุ ณานําส่ งเอกสารการโอนมาที่
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. สงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดินทาง
1. คณะเดินทางขั้นตํ่า 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2. หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเที่ยวยัง
คงเดิมโดยไกด์ทอ้ งถิ่นดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยูก่ บั
ประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรื อการเมืองระหว่างประเทศ
ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่วา่
กรณี ใดๆ (ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุด
งาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุ ขภาพส่ วนบุคคล
3. ค่าบริ การที่ท่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริ ษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรื อไม่ใช้บริ การส่ วนหนึ่งส่ วนใด ท่านจะขอ
ค่าบริ การคืนไม่ได้
4. กรณี ที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่วา่
กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริ ษทั จะได้รับเงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริ ษทั แลนด์
ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสี ยหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสี ยหายที่ระบุไว้
ข้างต้น และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
กรณี เกิดเหตุหรื อสุ ดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
5. รายการทัวร์น้ ีไม่เหมาะสําหรับท่านที่เป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สูงและโรค
ประจําตัวอื่นๆ เนื่องจากเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ต้งั อยูบ่ นพื้นที่สูงจากระดับนํ้า
ทะเล 1,800 – 4,600 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุ ขภาพของท่านได้ โปรดพิจารณารายการทัวร์ ให้
เหมาะสมกับสุ ขภาพของท่านก่อนการทําการจอง

้
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ื่ แช
แชงกรี-ล่าเป็ นดินแดนปริศนาทีย
่ ากจะระบุชด
่ งมาจากนวนิยาย ของ James Hilton เรือ
่ ง Lost
งกรี-ล่าเป็ นทีร่ ู ้จักทั่วไป เนือ
Horizon ทีถ
่ ก
ู สร ้างเป็ นภาพยนตร์ ถ่ายทอดเรือ
่ งราวของ เมืองในอุดมคติ เมืองที่
ผู ้คนไผ่ฝัน ซงึ่ ผู ้คนมีชวี ต
ิ อมตะ นับถือศาสนาพุทธนิกายลามะ เมืองตัง้ อยู่ ในอ ้อม
แขนของภูเขาหิมะ อันสวยงาม เป็ นทีต
่ ้นกําเหนิดของแม่นํ้าสามสาย ผู ้คนเป็ นมิตร
ั นิษฐานว่าหน ้าจะ เกิดมาจากภาษาฑิ
ยิม
้ แย ้มแจ่มใส โดยคําว่า "แชงกรีลา่ " สน
ั
เบต ทีพ
่ ด
ู เพลีย
้ นมาจนเป็ นคําว่า "แชงกรีลา่ " บางก็กล่าวว่ามา มาจากคําว่า “ ชม
บาลา” (xiangbala) หมายถึงว่า ดินแดนแห่งความสุขและความสงบ ซงึ่ ประเทศ
ทีม
่ ด
ี น
ิ แดน ติดกับเขตฑิเบตก็จะกล่าวอ ้างว่า ดินแดนในเขตประเทศของตน นั่น
แหละคือ แชงกรีลา่ ไม่วา่ จะเป็ น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ปากีสถาน และจีน แต่
้ ยูท
่ ช
ี่ ายแดนทิเบต
สําหรับแชงกรี-ลานีจ
้ น
ี ได ้ประกาศเป็ นทางการ ว่าดินแดนนีอ
ตอนเหนือของมณฑล ยูนนาน เขตปกครองตนเอง ตีช
๋ งิ่ [Diqing] ซงึ่ จะมี 3เมือง
ใหญ่ เมืองจงเตีย
้ น [Zhongdian] เมืองเต๋อชงิ [Deqen] และเมืองเหว่ยซ ี
[WEIXI] และได ้สร ้างสนามบินขึน
้ ท ◌ี◌เ่ มืองหลวงของเขตปกครองตนเองตีช
๋ งิ
ื่ สนามบินว่า สนามบินแชงกรีลา่ และได ้เปลีย
ื่
คือเมืองจงเตีย
้ น และได ้ตัง้ ชอ
่ นชอ
ื่ เมืองแชงกรีลา่ ตามสนามบิน ใ◌ีนปี พ.ศ.2544
เมืองจงเตีย
้ น มาเป็ นชอ

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
*** กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง ***
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./MRS./MR. ) NAME ............................................................... SURNAME ...........................................
สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
กรณี ที่สมรส ระบุชื่อคู่สมรส................................................................ อาชีพ .......................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ทีส่ ามารถติดต่ อได้ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..............................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .......................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน .................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ........................... เบอร์โทร...................................
กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................
ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .................................................. เบอร์โทร .....................................................
สมาชิกในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS./MRS./MR.) NAME ...................................................... SURNAME...............................................
RELATION .................................................................... เบอร์โทร ............................................................
2. (MISS./MRS./MR.) NAME ...................................................... SURNAME...............................................
RELATION .................................................................... เบอร์โทร ............................................................
บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ ในกรณีฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ....................................................................
ความสัมพันธ์ .......................................................................... เบอร์โทร .............................................................
ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่ (.....) ไม่เคย (.....) เคย ระบุ .............
เมือง ..................................... วันที่เดินทางเข้า/ออก .................................. จุดประสงค์ .......................................
หมายเหตุ *** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน

