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ค ุนหมิง... วัดหยวนทง – ช้อปป้ ิ งจใุ จ
ต้าหลี่... เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดียส์ ามองค์
จงเตี้ยน... โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโดด
วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน
ลี่เจียง... อ ุทยานน้าหยก – ภ ูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุง้ , สุก้ เี ห็ด
 กําหนดการเดินทาง 19-24 กุมภาพันธ์ 2558
วันแรก
23.55 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
 คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชัน้ 4

ประตู 9บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง – ต้ าหลี่ – เมืองโบราณต้ าหลี่ - ผ่ านชมด้ านนอก เจดีย์ 3 องค์ ลี่เจียง

03.35 น.

เหิรฟ้าสูเ่ มืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2046
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06.40 น.

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จากทังหมด
้
27 มณฑล มีประชากร 33
ล้ านคน โดยเป็ นชนกลุ่ม น้ อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุม พื น้ ที่ ถึง 15,561 ตารางกิ โลเมตร อยู่สูงเหนื อ
ระดับนํ ้าทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ ทําให้ มีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้
จึงทําให้ มีทศั นียภาพสวยงามมากมาย จนได้ สมญานามว่า “ นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ ” และมีชนกลุ่มน้ อย
อาศัยอยูก่ ว่า 26 กลุม่ และสิ่งที่มีเสน่ห์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ ร้อนหรื อหนาว
จนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ในมณฑลยูนนานตังอยู
้ ่
ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล โดยมีชนกลุ่มน้ อย
อาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื ้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “ หนันเจา ” หรื ออาณาจักรน่านเจ้ า ( ค.ศ. 738 – 903 )
จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้ เข้ ามาสถาปนาอาณาจักรต้ าหลี่ ( ค.ศ. 937 ) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักร
ต้ าหลี่ก็ถกู กุบไลข่ าน ผู้เป็ นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงั คงเหลือร่องรอยอารยะธรรมเก่าให้ พบ
เห็นได้ บนเส้ นทางจากต้ าหลี่ถึงลี่เจียง นําท่านชม ต้ าหลี่ก่ ูเฉิง หรื อ เมืองโบราณแห่ งต้ าหลี่ สัมผัส
บรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่ เหอ อันเป็ นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้ า ชมซากเมือง
เก่าและกําแพงเมืองโบราณ พร้ อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็ นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้ างเมื่อปี ค.ศ.
766 ที่ได้ บนั ทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ ณ เมืองโบราณแห่ งต้ าหลี่นี ้ จากนันนํ
้ า
ท่าน ผ่ านชมด้ านนอก “ ซานถ่ า ” หรื อ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองต้ าหลี่ที่โดดเด่น
งดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้ วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70
เมตร ซึ่งสร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลกั ษณะเหมื อนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์
สร้ างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็ นช่วงที่พทุ ธศาสนากําลังได้ รับความนิยมสูงสุด ในประเทศ
จี น เจดี ย์ 3 องค์มี อ ายุก ว่า 1,000 ปี และได้ มี ก ารบูร ณะเจดี ย์ เ หล่า นี ใ้ นช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ ไ ด้ ค้ น พบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ ้น ในองค์เจดีย์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชม หมู่ บ้านชาวไป๋ ให้ ท่านได้ ชมประเพณี และวัฒนธรรมของระบําพืน้ เมืองชาวไป๋ ชม
วิธีการชงนํ ้าชา 3 ถ้ วย 3 รส ที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองลี่
เจียง เป็ นเมืองซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็ นชนกลุ่มน้ อยที่มี
ความน่าสนใจทังทางขนบธรรมเนี
้
ยมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้ างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่
นอกจากนันยั
้ งมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์อีกด้ วย”
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่สาม

ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานนํา้ หยก – เมืองเก่ า
ลี่เจียง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําท่าน นั่งกระเช้ าใหญ่ ขึ ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่จุดชมวิวสูงสุดจาก
ระดับนํ ้าทะเล 4,506 เมตร ทิวเขาแห่งนี ้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ ายมังกรกําลังเลื ้อย
บนพื ้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูน่ นั ้ ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสีนํ ้าเงินของท้ องฟ้า คล้ ายมังกรขาว กํา ลัง
ล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ ท่านได้ ชื่นชมและดื่มดํ่ากับความ
หนาวเย็นของธรรมชาติ จากนันนํ
้ าท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์ อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อ
ก้ องโลก จาง อวี ้ โหมว ได้ เนรมิตให้ ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เ วณทุ่งหญ้ าเป็ นเวทีการ
แสดง โดยใช้ นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่
และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมยี่สยุ่ จ๋าย หรื อ อุทยานนํา้ หยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี
ชมหมูบ่ ้ านตงปาในหมูบ่ ้ านนํ ้าหยก สร้ างขึ ้นเลียนแบบชีวิตความเป็ นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี
นําชมบ่อนํ ้าพุศกั ดิส์ ิทธิ์ของเผ่านาซี ซึง่ ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อนํ ้าพุยงั เลี ้ยงปลาหงจูนหลาย
พันตัว จากนันนํ
้ าท่านสู่ “เฮยหลงถัน” หรื อ สระมังกรดํา ชมความงดงามของอุทยานที่กว้ างใหญ่ และนํ ้า
ในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท้ อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้ เห็นได้ อย่างชัดเจน นอกจากนันที
้ ่นี่
ยังเป็ นจุดที่ทา่ นสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้ อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่านแวะ
ชิมชา ต้ นกําเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก แล้ วนําท่านแวะเลือกซื ้อ สาหร่ าย
เกลียวทอง เพื่อเป็ นของฝากคนทางบ้ าน จากนันนํ
้ าท่านชม เมืองเก่ าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็ นอยู่แบบ
โบราณที่ยงั คงหลงเหลือให้ ได้ พบเห็นในเมืองนี ้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์
หยวนกว่า 800 ปี ได้ รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ น “ เมืองมรดกโลก ”
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...อาหารไทย
 พักที่ WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

ลี่เจียง – จงเตีย้ น – โค้ งแรกแม่ นาํ ้ แยงซี – ช่ องแคบเสือกระโดด - เมืองโบราณจง
เตีย้ น

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น “ แชงกรีล่า ” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน
ซึง่ มีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจาก
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้ วยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้ , ทุ่งหญ้ า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์
นานาชนิด ด้ วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่า “ ดินแดนแห่ งความฝั น”
ระหว่างทางท่านจะได้ ชม “ ฉางเจียงตี่ย่ ีวาน ” ( โค้ งแรกแม่ นํา้ แยงซี) เกิดจากแม่นํ ้าแยงซีที่ไหลลงมา
จากชิ ง ไห่แ ละทิ เ บต ซึ่ง เป็ นที่ ร าบสูง ไหลลงมากระทบกับ เขาไห่ห ลอ แล้ วหัก เส้ น ทางโค้ ง ไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็ น “ โค้ งแรกแม่ นาํ ้ แยงซี ” ขึ ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ช่ องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็ นช่องแคบช่วงแม่นํ ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่นํ ้าทราย
ทอง) เป็ น ช่องแคบที่มีนํ ้าไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สดุ ประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเล่าว่าในอดีตช่อง
แคบเสือนี ้สามารกระโดดข้ ามไปยังฝั่ งตรงข้ ามได้ จึงเป็ นที่มาของ “ ช่ องแคบเสือกระโดด ” จากนันนํ
้ า
ท่านเยี่ยมชม เมืองโบราณจงเตีย้ น ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ ายชุมชนเมืองโบราณ
ธิเบต ซึง่ เต็มไปด้ วยร้ านค้ าของคนพื ้นเมืองและ ร้ านขายสินค้ าที่ระลึกมากมาย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ZHA XIDE LE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

วัดลามะซงจ้ านหลิง – ต้ าหลี่ – วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย - เมืองฉู่สง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง
บ่ าย

นําท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้ านหลิง ตังอยู
้ บ่ ริเวณตีนเขาฝอปิ ง ห่างจากเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือ 4 กม.
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป
สร้ างขึ ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึง่ ใกล้ เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้ น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ
คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้ มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครัง้ โครงสร้ างของวัดแห่งนี ้สร้ างตามแบบ
พระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้ อง และโอบล้ อมไปด้ วย ห้ องพักสําหรับ
พระกว่า 100 ห้ อง นอกจากนี ้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทังรู้ ปปั น้ ทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้ าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ในมณฑลยูนนาน
ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบั ภูเขาฉางซาน จากนันนํ
้ าท่านชม วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย
ตามตํานานเล่าว่าเจ้ าแม่กวนอิมได้ แปลงกายโดยแบกก้ อนหินใหญ่ไว้ ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้
รุกรานเข้ าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้ างวัดแห่งนี ข้ ึ ้นในราชวงศ์ถัง เป็ นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่ง
หนึง่ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ตังอยู
้ ่ระหว่างเมืองคุนหมิงกลับเมืองต้ าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็ น
เมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉ่สู ง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมี
ชื่อเสียงในการผลิตผ้ าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี ้ใช้ เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชัว่ โมง ระยะทาง
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คํ่า

จากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร และจากฉู่สงไปต้ าลี่ 260 กิโลเมตร จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่
พัก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

เมืองฉู่สง – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้ อปปิ ้ ง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

เที่ยง

บ่ าย

คํ่า
01.30 น.
02.35 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่งห้ อมล้ อมด้ วยภูเขาสูงทังสาม
้
ด้ าน ส่วนด้ านใต้ ติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทําให้ เมืองคุนหมิ งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี จากนันนํ
้ าท่าน
เดินทางสู่ร้าน หยกจีน ของลํ ้าค่าที่ขึน้ ชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม
สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิ ขงจื๊อยังให้ ความหมายของหยกในแง่ของสัญลักษณ์ แห่งปั ญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้ าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ ครอบครองหยกจะพบแต่
ความสุข ความเจริ ญรุ่งเรื อง รํ่ ารวยและมีโชค รวมถึงทําให้ อายุยืนอีกด้ วย ให้ ท่านเลือกชมหยกที่ได้ ผ่าน
การเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า
เพื่อซื ้อเป็ นของขวัญของฝาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...อาหารกวางตุ้ง
นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็ น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ” มีประวัติความ
เป็ นมายาวนานกว่ า 1,200 ปี ตัง้ อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของเมื อ งคุน หมิ ง ให้ ท่ า นชม
สถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระนํ ้าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ
ภูเขาและเมืองคุนหมิง นําท่านนมัสการพระพุทธรูปจําลอง ซึง่ อัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่
พณ.เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี ้
จากนัน้ นํ า ท่ า นแวะร้ าน นวดเท้ า ชมการสาธิ ต การนวดเท้ า ซึ่ ง เป็ นอี ก วิ ธี ห นึ่ง ในการผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด ปรับสมดุลให้ การไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการ
รักษาแผลจากไฟไหม้ ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน จากนันนํ
้ าท่านแวะ
ร้ านโรงงานผลิ ต ผ้ า ไหม ของจี น ชมวิธี การนํ า เส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้ าทัง้ ใช้ เ ครื่ อ งจักร และ
แรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้ นวมผ้ าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื ้อเป็ น
ทังของฝากและใช้
้
เอง จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่แหล่งรวมสินค้ ามากมาย ซึ่งท่านจะได้ ช้อปปิ ้งเลือกซือ้
สินค้ าต่างๆ รวมถึงสินค้ าของที่ระลึกพื ้นเมืองต่างๆ
้ ไทยรสเด็ด
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...สุก้เี ห็ด+น้าจิม
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2045 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ..............
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(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นั ก ท่ องเที่ย วทั่ว ไปได้ ร้ ู จั ก คื อ นวดฝ่ าเท้ า และ บั ว หิม ะ, ใบชา, สาหร่ ยเกลี ย วทอง,หยก, ผ้ า ไหม ซึ่ ง
จําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า
ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-60 นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่
กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้

 กําหนดการเดินทาง 19-24 กุมภาพันธ์ 2558
อัตราค่ าบริ การ ผู้ใหญ่ ( พักห้ องคู่ )
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้ องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

24,888
24,888
4,500

บาท
บาท
บาท

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ แจกกระเป๋า/ไม่ มีราคาเด็กซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
นํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ )
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าวีซา่ และภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
หมายเหตุ
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 นํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลง
ไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา
, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดืม่ ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่ า เดินทางทัง้ หมด 6
วัน จ่ ายไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวนต่ อคน ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ขนึ ้ อยู่กับความ
เหมาะสม (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่ า VAT 7 %
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่ าน มีหวั หน้ า
ทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่ านเป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
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6.2
6.3
6.4
6.5

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตี
ค่ ามัดจําที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ า
ทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดย
ไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ย วเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิด
การชํารุ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รู ปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณา
เตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาให้ เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้ วย เนื่องจากสถานทูต
ต้ องการดูวา่ ตังแต่
้ ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผู้เดินทางเคยเข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้
เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ ้นไป **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือน
ขึน้ ไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่ สามารถใช้ ได้ กับสถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 15 ปี , นักเรี ยน, นักศึกษา ต้ องแนบสําเนาสูติบตั รของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้
รับรองค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง )
ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มชี ื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน
ที่สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

8. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้ องมีผ้ รู ับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรอง
ของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับรองค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอด
ล่าสุด ณ เดือนทีเ่ ดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มชี ื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่าย
ข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จา่ ยในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
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12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่
การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย
เท่านัน้
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ต้องเตรี ยม 1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ าออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รู ปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานทูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
**ต่ างชาติต้องการขอวีซ่าด่ วนกรุ ณาเช็คข้ อมูลกับทางเจ้ าหน้ าที่ก่อน
 ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า**
ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อน
ทุกครั ง้
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**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./MR.)NAME............................................................SURNAME...................................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน............................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ............................ เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ...........................เดือน.............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ...................................................................…………………
เมือ่ วันที.่ ............................ เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ...........................เดือน.............................ปี ............................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME.........................................................................
RELATION.............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..........................................................................
RELATION............................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

