WONDERFUL CHINA

คุนหมิง ผู่เจ่ อเฮย อุทยานป่ าหินซิงหลิน
ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่ าท้ อสิ บหลี่
ราคาเริ่ มต้น

13,999.บาท/ท่าน

5 วัน 4 คืน
กาหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562

ไฮไลท์









WONDERFULPACKAGE นาท่ านบินลัดฟ้าสู่ คุนหมิง ด้ วยสายการบิน LUCKY AIR
ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่ าท้อสิ บหลี่ เยือน อุทยานผู่เจ่ อเฮย สั มผัสกับวิถีชีวติ ของชาวท้ องถิ่นและดื่มด่ากับธรรมชาติ
ล่องเรือชมทะเลสาบเทวดา ชมทะเลสาบดา และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามทีต่ ่ างกันไป
เทีย่ วชม ถา้ เจ้ าแม่ กวนอิม ภายในถา้ ได้ มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกีย่ วกับเจ้ าแม่ กวนอิมมากกว่า 2,000 องค์
ชม ถา้ คบเพลิง เป็ นถา้ ทีช่ าวหยีใช้ สาหรับการระลึกถึงความรัก คาวมซื่อสั ตย์ของชาวหยี
ชมความมหัศจรรย์ จากสภาพดินฟ้าอากาศ การสึ กกร่ อนจนก่ อให้ เกิดรู ปร่ างทางศิลป์ ของหิน ณ อุทยานป่ าหินเล็ก (สวนซิงหลิน)
เยือน วัดหยวนทง ซึ่งเป็ นวัดทีเ่ ก่ าแก่ ของมณฑลยูนนาน เป็ นทีป่ ระดิษฐาน พระพุทธชิ นราช(จาลอง) ทีไ่ ด้ อญ
ั เชิ ญมาจากเมืองไทย
ช้ อปปิ้ งจุใจทีเ่ มืองโบราณกวนตู้และช้ อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดินแหล่ งท่ องเทีย่ ว ช้ อปปิ้ ง เสื้อผ้ า และอาหารพืน้ เมือง

1

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้ าทีพ่ กั

18.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินให้ กบั ท่ าน

20.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR เทีย่ วบินที่ 8L802 (ไม่ รวมอาหารบนเครื่อง)

23.50 น.

เดินทางถึงสนามบิน ฉางสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิง
ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ งฤดูใบไม้ผลิ ทาให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทศั นี ยภาพสวยงามมากมาย จน
ได้สมญานามว่า “นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่ งที่มีเสน่ ห์ดึงดูด
นักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไปหลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
จากนั้นพาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั



 พักที่ HUI SHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ อง

คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่ อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่ อเฮย - ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดา+ทะเลสาบคนรัก
(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานผู่เจ่ อเฮย ซึ่ งมีภูเขากว่า 300 ลูก มีถ้ ามากมายกว่า 80 ถ้ า ยังมีทะเลสาบที่มี
ชื่อเสี ยงกว่า 54 ทะเลสาบ ที่เป็ นเชื่อมต่อกันเป็ นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยแม่น้ าและทะเลสาบคดเคี้ยวและ
ภูเขาอันกว้างใหญ่ ตั้งอยูใ่ นอาเภอชิ วเป่ ย เมืองเหวินซานทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของมณฑลยูนนาน ผูเ่ จ่อ
เฮยถือว่า เป็ นเมืองอู่ขา้ วอู่น้ า เนื่องจากอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ าน ล่ อ งเรื อ ชมทะเลสาบเทวดา ชมทะเลสาบด า และชมทะเลสาบคนรั ก ซึ่ งแต่ ล ะทะเลสาบจะมี
เอกลักษณ์ และความสวยงามที่ต่างกันไป ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา นา
ท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่ นและดื่ มด่ ากับธรรมชาติ ที่รายลอบไปด้วย ภูเขาและทะเลสาบอัน
งดงาม สถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นที่ ถ่ า ยท า ซี รี่ ย ์ดัง ของจี น “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM ”หรื อ
ภาษาไทยชื่ อ เรื่ อ งว่า สามชาติ ส ามภพป่ าท้อสิ บ หลี่ (三生三世十里桃花) ซึ่ งฉายจบไปเมื่ อ ไม่ น านนี้
ตอนนี้ในประเทศไทยก็ได้มีซบั ไทยออกมาให้ชมแล้วด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIN KANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ าม
เช้ า

คุนหมิง - ถา้ เจ้ าแม่ กวนอิม - ถา้ คบเพลิง - อาเภอป่ าหิน

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม

2

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถ้าเจ้ าแม่ กวนอิม ภายในถ้ าได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกี่ ยวกับเจ้าแม่กวนอิ
มมากกว่า 2,000 องค์ จากนั้นนาท่ านชม ถ้าคบเพลิง เป็ นถ้ าที่ ช าวหยีใช้ส าหรับ การระลึ กถึ งความรั ก
คาวมซื่ อสัตย์ของชาวหยี ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายนของทุกๆปี ชาวหยีจะใช้กิ่งไม้ในการจุดไฟเป็ นคบ
เพลิ ง และร่ วมกันเต้นราร้ องราท าเพลง จึ งเรี ยกถ้ าแห่ งนี้ ว่า ถ้ าคบเพลิ ง ภายในถ้ าจะมี หิ นงอกหิ น ย้อย
จานวนมาก
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่ อาเภอป่ าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชัว่ โมง )

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BO SHENG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ ี่
เช้ า

อุทยานป่ าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) - คุนหมิง - ร้ านบัวหิมะ - สวนนา้ ตกคุนหมิง - ร้ านหยก

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานป่ าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) ชมความมหัศจรรย์จากสภาพดินฟ้ าอากาศและการสึ ก
กร่ อนจนก่อให้เกิ ดรู ปร่ างทางศิลป์ ของหิ นที่จะทาให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหิ นหลากชนิ ดที่มีรูปร่ างพิสดาร
ซึ่ งมีอาณาเขตกว้างขวาง ชมหิ นรู ปร่ างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกว่า 2-3 ร้อยล้านปี ซึ่ งสมัยก่อนเป็ นเพียง
หิ นปูนที่อยูใ่ ต้ผืนน้ า ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทาให้เปลือกโลกเกิดการดันตัว
สู งขึ้น จึงกลายเป็ น “ป่ าหิ น” ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลง
มาจะสามารถทาให้หินที่ ว่าแกร่ งแปรเปลี่ ยนรู ปร่ างไป มองดูเหมือนปราสาท เหมือนเจดี ย ์ เหมือนเห็ ด
แล้วแต่การจินตนาการ

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน
โดยเป็ นชนกลุ่ ม น้อยถึ ง 24 เผ่าครอบคลุ ม พื้ น ที่ ถึ ง 15,561 ตารางกิ โลเมตร อยู่สู งเหนื อระดับ น้ าทะเล
ประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่
ร้อนหรื อหนาวจนเกิ นไปแล้ว สิ่ งที่มีเสน่ ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม นาท่านสู่ ร้ านบัว
หิมะและศู นย์ นวดแพทย์ แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุ ขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวด
ขนาดพิเศษสู ตรเดี ยวไม่ซ้ าใครพร้อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดี ในชื่ อ “ครี มบัวหิ มะ” สรรพคุณเป็ น
เลิ ศในด้านรั กษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้าน จากนั้นนาท่านเที่ ยวชม
อุทยานน้าตกคุนหมิง ที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนา
น้ า แม่ น้ าหนิ วหลัน เจี ย งเข้าสู่ ท ะเลสาบเตี ย นฉื อ น้ า ตกกว้าง 400 เมตร สู ง 12.5 เมตร พาท่ า นแวะชม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก หินหยก หิ นที่มีลกั ษณะคล้ายกับหยก ซึ่ งถือเป็ นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
3

พักที่ GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่ห้า

วัดหยวนทง - ร้ านผ้าไหม - ร้ านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุ งเทพฯ

เช้ า

เทีย่ ง

(B/L)

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่ านสู่ วัด หยวนทง เป็ นวัด เก่ าแก่ ที่ มี อายุร่วม 1,200 ปี วัด หยวนทงถู ก สร้ างในสมัยราชวงศ์ ถังวัด
หยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ ง
แตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้ างไว้ในที่สูง เช่ น บนยอดเขาหรื อเนิ นเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่
เดิ ม วัดหยวนทง เป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มากขึ้นเรื่ อย ๆ ศาลเจ้าจึง
ถูกสร้ างเป็ นวัดในเวลาต่อมา จากนั้นนาท่านชม โรงงานผ้ าไหมจีน มีชื่อเสี ยงทางการผลิ ตและส่ งออก
ของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่รู้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก ยางพารา ซึ่ งถือเป็ นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุ กวัยจะมาเดิ นเล่น พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้ างขึ้นมา
เพื่ อ เป็ นการอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมของร้ า นค้า ร้ า นขายแบบจี น ใน สมัย ก่ อ น ส่ ว นกลางของลาน
เอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิ เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิ เบต
เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยู่
ร่ วมกันได้อย่างกลมกลืน ** สมควรแก่ เวลานาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**

18.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เทีย่ วบินที่ 8L801 (ไม่ รวมอาหารบนเครื่อง)

19.45 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ
***********************************

http://www.wonderfulpackage.com/
ข้ อควรควรทราบ :
 การเดินทางไปท่ องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จกั คือ
หยก, ชา, ผ้ าไหม, บัวหิมะ ซึ่งจาเป็ นต้ องใส่ ไว้ ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยว
ทราบว่ า ร้ านทุกร้ านที่ใส่ ในรายการทัวร์ จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของ
ลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษทั ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในการขายสิ นค้ าจากร้ านช้ อปปิ้ งขึน้ อยู่กบั ความพึง
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก สิ นค้ าทุกชิ้นไม่ สามารถแลกเปลีย่ นหรือคืนได้
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
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กาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
มีเตียงและไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

28 กุมภาพันธ์ –04มีนาคม 2562
21-25 มีนาคม 2562
04-08 เมษายน 2562
(วันจักรี)
11-15 เมษายน 2562
(วันสงกรานต์ )
16-20 พฤษภาคม 2562
(วันวิสาขบูชา)
20-24 มิถุนายน 2562
13-17 กรกฎาคม 2562
(วันอาสาฬหบูชา)

13,999
13,999

13,999
13,999

3,000
3,000

15,999

15,999

4,000

17,999

17,999

5,000

15,999

15,999

4,000

13,999

13,999

3,000

15,999

15,999

4,000

้ าหร ับลูกค้าทีถ
**ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน**
ั้
**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ **

ท่านละ 250 หยวน/ท่าน/ทริป
่ จีน(แบบกรุป
**รวมค่าธรรมเนียมวีซา
๊ ) ท่านละ 1,000 บาทแล้ว**
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าวีซ่ากรุ๊ ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สาหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
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วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตและไฟล์รูปถ่ายส่ งให้ทาง บริ ษทั ทัวร์ 15 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ใน
กรณี ที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผูเ้ ดินทาง จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม กรณี ให้ส่งขึ้นห้องพัก
ค่ าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น หัวหน้ าทัวร์ 250 หยวน / ท่ าน / ตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ






บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กรณี ผเู ้ ดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กาหนด อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริ ง และกรณี ไม่ลงร้านสิ นค้า
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน

การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่ จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o
o
o

ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
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 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรื อในกรณี ที่กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์มออกเดินทาง อาจมีการเรี ยก
เก็บเงินเร็ วกว่าที่กาหนด
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ
้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ
้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
7





โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน
ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศจีน
วีซ่าประเภทปกติ ใช้เวลาดาเนินการ 5-7 วันทาการ
1.ใบกรอกข้ อมูลส่ วนตัว
2.หนังสื อเดินทาง ที่มอี ายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้าออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย
3.กฎการใช้ รูปถ่ ายสาหรับยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยนื่ คาร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทาการยืน่ คาร้อง
1 ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
3.1รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.2 ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x33มม.,ความกว้างส่ วนศีรษะ:15มม.ถึง22
มม.ความสู งส่ วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรู ปตัวอย่าง
3.3รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ นื่ คาร้องได้อย่างชัดเจน
ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้ น
ศีรษะเอียงซ้ายหรื อขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
3.4รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น
แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น
3.5รู ปถ่ายจะต้องไม่ข่นุ มัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อ
มืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
3.6พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
3.7 รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
ศูนย์บริ การยืน่ ขอวีซ่าจีน ประจากรุ งเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
4.หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่
สมรสเสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.กรณีเป็ นเด็ก อายุ 6-18 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สาเนา) และสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ สู ตบิ ัตร (สาเนา)
และแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/ และสาเนาบัตรประชาชนของ
บิดามารดา

6.เด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่
7.กรณีทางานเกีย่ วกับสื่ อต่ างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสื อรับรองการทางานโดย
ระบุ ชื่อ ตาแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อหรื อ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ
8.กรณีเป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง
เท่านั้น และอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน ท่านต้องไปโชว์ตวั ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
9.กรณีเป็ น พระภิกษุ ไม่ รับยืน่ วีซ่า
10.ผู้ที่ประสงค์ ใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรือใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
11.บริษทั ฯ รับยืน่ วีซ่าให้ ชาวต่ างชาติที่ทางานในประเทศไทยเท่ านั้น (ลูกค้ าต้ องโชว์ ตวั ที่สถานทูต) โดยคิดค่าบริ การเพิ่ม 500800 บาท เอกสารที่ตอ้ งใช้ยื่น ดังนี้ สมุดบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน มีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
12.บริษทั ฯ ไม่ รับยืน่ วีซ่าให้ หนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่ มสี เหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเองที่สถานฑูต
13.กรณียนื่ วีซ่าด่ วน (ใช้เวลาดาเนินการ 2- 3 วันทาการ) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,400 บาท

ระเบียบใหม่ ในการทำวีซ่ำกรุ๊ปจีนเมืองคุนหมิง
เนื่องด้ วยทาง ตม.จีน หรือ ทางด่ านตรวจคนเข้ าเมืองจีน มี การเปลี่ยนระเบียบใหม่ ในการทำวีซ่ำกรุ๊ ปจีน
จากเมืองคุ นหมิง ซึ่ งมีความประสงค์ ให้ ส่งรู ปถ่ าย และหน้ าหนั งสื อเดินทางที่ชัดเจนมาให้ กับบริ ษัททัวร์ เพื่อเป็ น
เอกสารประกอบในการดาเนินการขอวีซ่าเข้ าเมืองคุนหมิง จึงเรียนมำเพือ่ ทรำบ รำยละเอียดตำมข้ ำงล่ำงนี้
1.ท่านที่ต้องการทาวีซ่ากรุ๊ ปจีนหน้ าด่ าน หลังจาก ต ม. เปลีย่ นระบบใหม่ ต้องมีการส่ งรู ปถ่ ายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ตม.
ล่ วงหน้ าก่ อนที่จ ะเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน (รู ปถ่ ายอิเล็กทรอนิ กส์ นี้ ต้ องเป็ นไฟล์ รูปที่ออกมาจากร้ านถ่ ายรู ป
เท่ านั้น ไม่ ใช่ การเอารู ปถ่ ายมาถ่ ายหรือสแกนต่ อมาให้ และไม่ สามารถใช้ รูปถ่ ายทีถ่ ่ ายจากมือถือ )
ข้ อกาหนดรู ปถ่ าย a. ความกว้าง: 354-480 พิกเซล , ความสู ง:472-640 พิกเซล
b. อัตรำควำมกว้ ำงและควำมสู ง 3 : 4
c. พิกเซลต้ องอยู่ระหว่ ำง 300—600
d. the size of file รู ปอิเล็กทรอนิกส์ ต้ องอยู่ระหว่ ำง60KB-80KB (ห้ ามเกิน80KB)
e. Color mode : 24 bit RGB true color
f. กำรจัดรู ปแบบ: jpg
ตัวอย่ างรู ปถ่ าย

A. ถ่ ายหน้ าตรง ตัวตรง ต้ องเห็นใบหู
B. พืน้ หลังสี ขำว เท่ ำนั้น
C. ห้ ำมใส่ เสื้อสี ขำว / ชุดนักเรียน / ชุดนักศึกษำ / ชุดรำชกำร
D. ห้ ำมใส่ เครื่องประดับ / หมวก / แว่ นตำ
E. ห้ำมปรับตกแต่ งรู ปถ่ายให้ สวยเกินจริง เช่ น ไม่ มสี ิ ว หรึอ ฝ้ ำ หรึอ ริ้วรอย

2.สำเนำหน้ าพาสปอร์ ตต้ องชัดเจน เพราะต้ องส่ งให้ ตม. ล่ วงหน้ ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้ อย 15 วัน
ตัวอย่างการถ่ ายหรือสแกนหน้ าพาสปอร์ ต

หน้าพาสปอต์ตอ้ งถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง

3. หากผู้เดินทางเป็ นพระภิกษุ หรึอ แม่ ชี วันเดินทำงจะต้ องถือหนังสื อสุ ทธิตัวจริงมำด้ วยเพือ่ แสดงตัวตน
4. ผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวมุสลิมทีม่ ีรูปในพาสปอร์ ตใส่ ผ้าคลุมหัว ไม่ สามารถทาวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปได้ ต้ องขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
5. รู ปถ่ ำยอิเล็กทรอนิกส์ และ สำเนำพาสปอร์ ตต้ องส่ งมำให้ ล่วงหน้ ำ ก่อนทีจ่ ะออกเดินทำง อย่ำงน้ อย 15 วัน
6.หากจานวนจำนวนผู้เดินทางมีกำรเปลีย่ น ต้ องแจ้ งให้ เรำทรำบก่อนทีจ่ ะเดินทำงอย่ำงน้ อย 3 วัน แพราะำต้ องแจ้ งให้ ตม.
ทรำบ ถ้ ำไม่ ได้ แจ้ งล่วงหน้ ำ 3 วัน จะทาให้ วซี ่ ำจีนใช้ ไม่ ได้ ท้งั กรุ๊ ป
หมายเหตุ : เอกสารทีใ่ ช้ ในการทาวีซ่ากรุ๊ ป สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดเวลา ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ตารวจตรวจคนเข้ า
เมืองนั่นๆข้ อกาหนดจึงอาจทาให้ มีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ ๆเพิม่ เติ่มกะทันหัน
สาหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังต่ อไปนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2014 เป็ นต้ นมาจะไม่ สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกสิ ขาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่ าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียปิ ต์
11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์ แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลงั กา 17.ลิเบีย 18.ซู ดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย
21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน

หมายเหตุ
 ผูย้ ื่นขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม
อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหาก
ต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
 แผนกวีซ่าไม่ รับยืน่ วีซ่าประเภทอืน่ นอกจากเข้ าออก 1 ครั้ง เท่ านั้น ยกเว้ นกรณีที่ลูกค้ ามีทริปเดินทางต่ อกับทางบริษทั ฯ
จึงจะทาการยืน่ วีซ่าประเภทอืน่ ให้
 โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
หนังสื อเดินทางต่ างชาติ
ั ) พาสปอร์ต+รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป+รายละเอียดที่อยู่ +
 หนังสื อเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 800 บาท (ยกเว้น ไต้หวัน/อเมริ กน
ใบอนุญาตทางาน (ถ้ามี)


ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างด้าวจะต้องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองก่อนการส่ งเอกสารยื่นวีซ่า



หนังสื อเดินทางไต้หวัน (กรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน) รายละเอียดที่อยู+่ ใบอนุญาตทางาน



หนังสื อเดินทางอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท

สถานทูตจีนไม่ รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้
 ชื่ อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก


รู ปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรื อเป็ นรู ปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

หมายเหตุ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป ทางสถานทุตจีน ได้ มีการปรับเปลีย่ นระบบการยืน่
วีซ่าโดยสามารถยืน่ เอกสารขอวีซ่าผ่ านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้ มี
การปรับเปลีย่ น ค่ าวีซ่าและค่ าบริการ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมุลเพิม่ เติมได้ ที่
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

ข้ อมูลและรายละเอียดสาหรับการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการขอวีซ่า **
กรุ ณากรอกด้ วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ )
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ

□ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงานไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ าย

□ หย่ า

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...............................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านENG........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้าน......................................................มือถือ........................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่ อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มอื ถือ.....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ตาแหน่ งงาน.............................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG......................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่สามารถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ใครเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ านมีประกันสุ ขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □ มี

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................
□ ไม่มี

ถ้ามี กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ...............................................................................................................................................
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนมาก่ อนหรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่ ..................................................สถานที่...........................................วัตถุประสงค์..................................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปประเทศอืน่ หรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุประสงค์..................................
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว พร้ อมระบุความสั มพันธ์ :



ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ (กรณี ฉุกเฉิ น) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................

