WONDERFUL CHINA

คุนหมิง - ต้ าหลี่ - ลีเ่ จียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่ มต้น

16,900.บาท/ท่าน

เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ไฮไลท์
 WONDERFULPACKAGE นาท่ านบินลัดฟ้าสู่ คุนหมิง ด้ วยสายการบิน LUCKY AIR
 “ทะเลสาบเอ๋อไห่ ” ซึ่งได้ รับสมญานามว่าเป็ น “ไข่ มุกแห่ งทีร่ าบสู ง” สถานที่ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญแห่ งหนึ่งของมณฑลยูนนาน
 ผ่านชม “ซานถ่ า” หรือเจดีย์ 3 องค์ อันเป็ นสั ญลักษณ์ ของเมืองต้ าหลีท่ ี่โดดเด่ นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋ อไห่
 ชมชี วติ ความเป็ นอยู่แบบโบราณทีย่ งั คงเหลือให้ ได้ พบเห็นที่ เมืองโบราณลี่เจียง
 พาท่านขึน้ สู่ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกโดยกระเช้ าใหญ่ ทิวเขาแห่ งนีเ้ มื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลือ้ ย
 ตื่นตาตื่นใจกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ IMPRESSION LIJIANGโดยผู้กากับชื่ อก้ องโลก จาง อวี้ โหมว
 เทีย่ วชม ตาหนักทองจินเตีย้ น ซึ่งสร้ างด้ วยทองเหลืองถึง 380 ตัน มีความสวยเด่ นแลดูเสมือนทอง นับเป็ นตาหนักทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของจีน
 เยือน วัดหยวนทง ซึ่งเป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ ของมณฑลยูนนาน เป็ นทีป่ ระดิษฐาน พระพุทธชิ นราช(จาลอง) ทีไ่ ด้ อญ
ั เชิ ญมาจากเมืองไทย
 ช้ อปปิ้ งจุใจที่เมืองโบราณกวนตู้และช้ อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดินแหล่ งท่ องเที่ยว ช้ อปปิ้ ง เสื้อผ้ า และอาหารพืน้ เมือง
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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 (ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง)

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
นักท่องเที่ ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกิ นไป หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมือง จากนั้นพาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั



 พักที่ HUI SHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ อง

คุนหมิง - ต้ าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - BUSลีเ่ จียง - เมืองเก่าลีเ่ จียง (B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ระหว่างทางให้ทุกท่าน
ได้พกั ผ่อนและชมวิวความงดงามทางธรรมชาติตลอดสองข้างทาง จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบเอ๋ อ
ไห่ ตั้งอยูใ่ นเขตเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนาน มีเนื้อที่ประมาณ 256 ตารางกิโลเมตร มีปริ มาตรน้ าถึง 3,000
ล้า นลู ก บาศก์ เมตร มี ค วามลึ ก ตั้ง 20-30 เมตร จัด เป็ นทะเลสาบน้ า จื ด ที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ เจ็ ด ของจี น
ทะเลสาบแห่ งนี้ มีรูปร่ างคล้ายรู ปใบหูของมนุ ษย์ เลยได้ชื่อว่าทะเลสาบ เอ๋ อไห่ ( เอ๋ อออกเสี ยงตรงกับคาว่า
ใบหู ) ทะเลสาบเอ๋ อไห่ ถูกขนาบด้วยภูเขา ชังซาน ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ อที่อยูค่ ู่กบั ทะเลสาบเอ๋ อไห่
มาแต่อดีต

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านผ่านชม “ซานถ่ า” หรื อ เจดี ย์ 3 องค์ อันเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ของเมื องต้าหลี่ ที่ โดดเด่ นงดงามอยู่ริม
ทะเลสาบเอ๋ อไห่ ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสู งถึง 70 เมตร ซึ่ งสร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์ถงั จึงมีลกั ษณะเหมือนกับเจดียใ์ นเมืองซี อาน ส่ วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลัง
ในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่ งเป็ นช่วงที่พุทธศาสนากาลังได้รับความนิ ยมสู งสุ ด ในประเทศจีน เจดีย ์ 3 องค์มี
อายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดียเ์ หล่านี้ ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้คน้ พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่
7 - 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย ์ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็ นเมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีทศั นี ยภาพ
งดงาม เป็ นถิ่ น ที่ อยู่ข องชาวหน่ าซี ถื อเป็ นชนกลุ่ ม น้อยที่ มี ค วามน่ าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนี ยมและ
วัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง(ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) จากนั้นชม เมืองเก่ าลี่เจียง ชมชี วิตความ
เป็ นอยูแ่ บบโบราณที่ยงั คงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุยอ้ นหลัง
ไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น “เมืองมรดกโลก”
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ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษสุ กปี้ ลาแซลมอน
 พักที่ GOLDEN SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้ าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานนา้ หยก ร้ านสาหร่ ายเกลียวทอง - BUSเมืองโบราณฉู่ ฉง
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่าน นั่งกระเช้ าใหญ่ ขึ้ นสู่ ภู เขาหิม ะมังกรหยก ที่ ระดับความสู ง 3,356 เมตร สู่ จุดชมวิวสู งสุ ดจาก
ระดับน้ าทะเล 4,506 เมตร ทิ วเขาแห่ งนี้ เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็ นเป็ นลักษณะคล้ายมังกรกาลังเลื้ อย
บนพื้นสี ขาวของหิ มะที่ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าเงินของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาว กาลัง
ล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ าเขาแห่ งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิ มะมังกรหยก” จากนั้นนาท่านชมโชว์ IMPRESSION
LIJIANG โชว์อนั ยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากับชื่ อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ น
ฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวที การแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชี วิต แสง สี เสี ยง การแต่งกาย
ตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวติ ความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชม ยีส่ ุ ยจ๋ าย หรื อ อุทยานน้าหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ ยวสื อหลัว บรรพบุ รุษของ
ชาวนาซี ชมหมู่บา้ นตงปาในหมู่บา้ นน้ าหยก นาชมบ่อน้ าพุศกั ดิ์สิทธิ์ ของเผ่านาซี ซึ่ งไหลมาจากภูเขาหิ มะ
มังกรหยก จากนั้นชมสิ นค้า ร้ านสาหร่ ายเกลียวทอง พืชใต้น้ าที่มีคุณค่าอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพชั้นยอด
ซึ่ งมีสารอาหารอยูน่ บั ไม่ถว้ น อาทิ อาหารเสริ ม ครี มสาหร่ ายพอกหน้า นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ สง ตั้งอยู่
ระหว่างเมื องคุ น หมิ งกลับ เมื องต้าลี่ ซึ่ งเมื องฉู่ ส งเป็ นเมื องหลัก ของเขตปกครองตนเองชนชาติ อี๋ฉู่ ส ง
(Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่ สงมีชื่อเสี ยงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่
เมื องนี้ ใช้เวลาทางรถไปทางเหนื อ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุ น หมิ งไปฉู่ ฉ ง 164 กิ โลเมตร และจากฉู่ ส ง
ไปต้าลี่ 260 กิโลเมตร

ค่า


รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษสุ กเี้ ห็ด
 พักที่ XIONGBAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส่ ี่
เช้ า

เมืองฉู่ สง - คุนหมิง - ตาหนักทองจินเตีย้ น - ร้ านบัวหิมะ - ร้ านหยก - อิสระช้ อปปิ้ ง

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คุนหมิง เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่ งห้อมล้อมด้วยภูเขาสู งทั้ง
สามด้าน ส่ วนด้านใต้ติด ทะเลสาบเตียนฉื อ จึงทาให้เมืองคุ นหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี (ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ตาหนักทองหรื อจินเตี้ยน ซึ่ งตั้งอยูบ่ นภูเขา
หมิงฟ่ งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตาหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง
3

เทีย่ ง

และได้รับการบูรณะโดยอ๋ อง หวูซนั กุย้ ผูป้ กครองดินแดนแถบนี้ ในสมัยราชวงศ์ชิง ตาหนักหลังนี้ มีความ
สู ง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลื องทั้งหลัง น้ าหนัก กว่า 250 ตัน เป็ นสิ่ งปลูก
สร้ างทองเหลื องที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกาแพงและป้ อมล้อมรอบตาหนักเสมือนกาแพงที่ลอ้ มรอบเมือง มี
กระบี่เจ็ดดาวน้ าหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิ ทธ์น้ าหนัก 20 กิ โลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่ อว่า
ทั้งสองเป็ นอาวุธประจากายของ อ๋ อง หวูซัน จากนั้นนาท่านแวะ ร้ านบั วหิมะ ท่านยังสามารถชมการ
สาธิ ตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยาที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่ านแวะชมผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ท าจาก หิน หยก หิ น ที่ มี ล ักษณะคล้ายกับ หยก ซึ่ งถื อเป็ นสิ นค้าที่ มี ชื่อเสี ย ง
จากนั้นให้ท่านได้ ช้ อปปิ้ งที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่ งนี้ มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ละลาย ทรัพย์
อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า มือถือ ฯลฯ

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

18.30 น.
19.45 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วัดหยวนทง - ร้ านผ้าไหม - ร้ านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุ งเทพฯ

(B/L)

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่ านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่ าแก่ ที่ มี อายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถู ก สร้ างในสมัย ราชวงศ์ 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 **เมนูพเิ ศษอาหารกวางตุ้ง
พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก ยางพารา ซึ่งถือเป็ นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองโบราณกวนตู้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมา
เพื่ อ เป็ นการอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ตยกรรมของร้ า นค้า ร้ า นขายแบบจี น ในสมัย ก่ อ น ส่ วนกลางของลาน
เอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิ เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิ เบต
เมืองโบราณกวนตูส้ ะท้อนให้เห็นชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยู่
ร่ วมกันได้อย่างกลมกลืน** สมควรแก่ เวลานาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบิน**
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เทีย่ วบินที่ 8L801 (ไม่รวมอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ
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ข้ อควรควรทราบ :
 การเดินทางไปท่ องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จกั คือ
หยก, ยางพารา, ผ้ าไหม, บัวหิมะ,สาหร่ ายเกลียวทอง ซึ่งจาเป็ นต้ องใส่ ไว้ ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอ
เรียนให้ กบั นักท่ องเที่ยวทราบว่ า ร้ านทุกร้ านที่ใส่ ในรายการทัวร์ จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่
กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษทั ไม่ มีส่วนได้ เสี ยในการขายสิ นค้ าจากร้ านช้ อปปิ้ ง
ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้ 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

กาหนดวันเดินทาง
กาหนดการเดินทาง
26-30 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 )
04 - 08 กันยายน 2562
11 - 15 กันยายน 2562
18 - 22 กันยายน 2562
13 - 17 ตุลาคม 2562
(วันคล้ายวันสวรรต ร.9)
15 - 19 ตุลาคม 2562
22 - 26 ตุลาคม 2562
(วันปิ ยมหาราช)
05 - 09 พฤศจิกายน 2562
19 - 23 พฤศจิกายน 2562
03 - 07 ธันวาคม 2562
(วันพ่อแห่ งชาติ)
17 - 21 ธันวาคม 2562

ผู้ใหญ่

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
มีเตียงและไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

18,900

18,900

4,000

16,900
16,900
16,900

16,900
16,900
16,900

4,000
4,000
4,000

17,900

17,900

4,000

17,900

17,900

4,000

17,900

17,900

4,000

17,900
17,900

17,900
17,900

4,000
4,000

17,900

17,900

4,000

17,900

17,900

4,000
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้ 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)
วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่ งให้ทาง บริ ษทั ทัวร์ 15-20 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ ในกรณี 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 และหัวหน้ าทัวร์ 250 หยวน/ท่ าน/ตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
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บริ ษทั 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

 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
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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
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 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 ด้วยเหตุผลทางศาสนา
เท่านั้น
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 จาก
อาเภอหรื 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 หรื อ ทางด่ านตรวจคนเข้ าเมืองจีน มีการเปลี่ยนระเบียบใหม่ ในการทำวีซ่ำกรุ๊ ป
จีนจากเมืองคุนหมิง ซึ่ งมีความประสงค์ ให้ ส่งรู ปถ่ าย และหน้ าหนังสื อเดินทางที่ชัดเจนมาให้ กับบริ ษัททัวร์ เพื่อเป็ น
เอกสารประกอบในการดาเนินการขอวีซ่าเข้ าเมืองคุนหมิง จึงเรียนมำเพือ่ ทรำบ รำยละเอียดตำมข้ ำงล่ำงนี้
1.ท่ านที่ต้องการทาวีซ่ากรุ๊ ปจีนหน้ าด่ าน หลังจาก ต ม. เปลี่ยนระบบใหม่ ต้องมีการส่ งรู ปถ่ ายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ตม.
ล่ วงหน้ าก่ อนที่จะเดินทางอย่ างน้ อย 15 วัน (รู ปถ่ ายอิเล็กทรอนิ ก ส์ นี้ ต้ องเป็ นไฟล์ รูปที่อ อกมาจากร้ 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 เท่ำนั้น
C.ห้ ำมใส่ เสื้อสี ขำว / ชุ ดนักเรี ยน / ชุ ดนักศึกษำ / ชุ ดรำชกำร
D.ห้ ำมใส่ เครื่องประดับ / หมวก / แว่นตำ
E. ห้ำมปรับตกแต่ งรู ปถ่ายให้ สวยเกินจริง เช่ น ไม่ มีสิว 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...................................................

