วันแรก

กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้ าหลี-่ เมืองโบราณต้ าหลี่

(/-L-D)

06.00 น.

สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
09.15 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD582
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง หากลูกค้ าต้ องการเพิม่ อาหาร ต้ องสั่ งซื้อด้ วยตัวเอง)
12.30 น. ถึง สนามบินฉางสุ่ ย เมือง
คุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่ที่สุด
เป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทําให้มีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี จึงทําให้มีทศั นียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ” (เวลาที่จีนเร็ วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ (ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5ชม.)เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน ในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋ อไห่กบั ภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยูร่ ่ วมกันกว่า
20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรื ออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้เข้ามา
สถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937)และต่อมาใน ค.ศ. 1253 เมืองต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่านจักรพรรดิชาวมอง
โกลพิชิตลงแต่ก็ยงั คงเหลือร่ องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็น
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทาง เมืองโบราณต้ าหลี่
สร้างขึ้นมากว่า 1000 ปี ก่อน ถึงแม้ได้ผา่ น
กาลเวลามาช้านานแต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็
ยังคงอยูใ่ นสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมาก
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้ง
ด้านใต้และด้านเหนือซึ่งเป็ นสถาปัตยกรรมที่
คล้ายคลึงกันตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่
จะมีบา้ นเรื อนโบราณปลูกสร้างไว้อย่าง
กระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าแก่ตดั ผ่านตัว
เมืองโบราณแห่งนี้

พักที่

ZMAX HOTEL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

ต้ าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - ลีเ่ จียง - สระนํา้ มังกรดํา - สาหร่ ายเกลียวทอง เมืองโบราณลีเ่ จียง
(B-L-D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม

เทีย่ ง

คํ่า
พักที่

หลังอาหารนําท่านผ่านชม ทะเลสาบเอ๋ อไห่ อยูใ่ นเขตเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนาน จัดเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดที่
ใหญ่เป็ นอันดับเจ็ดของจีน ทะเลสาบแห่งนี้มีรูปร่ างคล้ายรู ปใบหู ของมนุษย์ เลยได้ชื่อว่าทะเลสาบ เอ๋ อไห่
ถูกขนาบด้วยภูเขา ชังซาน ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่อยูค่ ู่กบั ทะเลสาบเอ๋ อไห่มาแต่อดีต จากนั้นเดินทาง
สู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหิน
ใหญ่ไว้ขา้ งหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนในราชวงศ์ถงั เป็ น
วัดที่มีประติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่ง
จากนั้น
เดินทางต่อสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้ เวลาเดินทาง 4 ชม. )เป็ น
เมืองซึ่ งตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีทศั นียภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่
อยูข่ องชาวหน่าซี ถือเป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีความ
น่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
หลังจากนั้นนําท่านเดินสู่ สระนํา้ มังกรดํา นี้มีที่มาจากตํานานเล่า
ขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใต้น้ าํ บ้าง ผุด
ขึ้นมาจากสระนํ้าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและ
งดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขา
หิ มะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะ
มังกรหยกที่มองจากบริ เวณสระมังกรดําเป็ น หนึ่งในทิวทัศน์ที่
งดงามที่สุดของจีนจากนั้นนําท่านชมสิ นค้า สาหร่ ายเกลียวทอง
พืชใต้น้ าํ ลํ้าคุณค่า อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพชั้นยอด ซึ่ งมี
สารอาหารอยูน่ บั ไม่ถว้ น อาทิ อาหารเสริ ม ครี มสาหร่ ายพอก
หน้าจาก นั้นนําท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองโบราณ ลีเ่ จียง
ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่ งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์
อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริ มธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม ลําธารนํ้าที่ไหลผ่านเมือง
แห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทาํ ให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมของโลก โดย
องค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ัตตาคาร
GUAN GUANG HOTEL หรื อเท่ าเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ าใหญ่ ) /L/D)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม

IMPRESSION - อุทยานนํา้ หยก -ร้ านใบชา - ต้ าหลี(่ B

นําท่านดินทาเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นําท่านเปลี่ยนนัง่ รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่
ระดับความ สู ง 3,356 เมตร นําท่านนัง่ กระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิ มะมังกรหยก สู่ จุดชมวิวสู งสุ ดจาก
ระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ งท่านสามารถสัมผัสหิ มะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์
และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจาก
ระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะ คล้ายมังกรขาว กําลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะ
มังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มดํ่ากับ ความหนาวเย็นของธรรมชาติ จากนั้นนําท่านชมการแสดงชื่อว่า
IMPRESSION LIJIANGเป็ นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผูก้ าํ กับมือทอง จางอีโ้ หมวซึ่งเป็ นผลงานชิ้นที่
สองต่อจากผลงานชิ้นแรกIMPRESSION LIU SAN JIE ที่เมืองหยางซัว่ ประสบความสําเร็ จเวทีการแสดงถูก
สร้างขึ้นบริ เวณใกล้กบั ภูเขาหิ มะมังกรหยกเหนือระดับนํ้าทะเล 3,100 เมตร โดยใช้ววิ จริ งของภูเขาหิมะ
มังกรหยกเป็ นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็ นการสะท้อนเรื่ องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขา
หิ มะมังกรหยก อันศักดิ์สิทธิ์ และประเพณี ของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดงชนกลุ่มน้อย
พื้นเมืองกว่า 600 คน เป็ นการแสดงในสถานที่จริ งที่ยงิ่ ใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิ มะ การแสดงชุดนี้ใช้ทุนสร้าง
กว่า 250 ล้านหยวน เป็ นชุดการแสดงในสถานที่จริ งสุ ดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผไู ้ ปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควร
พลาด

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานนํา้ หยก (Jade Dragon Village)ตั้งอยูร่ ิ มสายธารนํ้าบริ สุทธิ์ ที่ไหลริ นลง
มาจากการละลายของหิ มะบนภูเขาหิ มะ มังกรหยก ซึ่ งเป็ นต้นชีวติ ของชาวน่าซี ที่อาศัยอยูใ่ นลี่เจียง ซึ่งใน
อุทยานนํ้าหยกนี้จะมี บ่อนํ้าผุดศักดิ์สิทธิ ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของชาวน่าซี อยู่ ด้วยกันกับ รู ปสักการะของ

คํ่า
พักที่

เทพเจ้าผูค้ ุม้ ครองภูเขาหิ มะมังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของชาวน่าซี บริ เวณอุทยานนํ้าหยก
สายนํ้าได้ให้กาํ เนิดนํ้าตกมังกร 3 ชั้นจากนั้นนําท่าน แวะชิ มชาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองต้ าลี(่ ใช้ เวลาเดินทาง 2-3 ชม. )
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ัตตาคาร
Z MAX HOTEL4 หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่ ต้ าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตําหนักทอง เช้ า
เทีย่ ง

คํ่า
พักที่

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง( ใช้ เวลาดินทาง 5 ชม. )
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ร้ านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่ าเท้าเพื่อสุ ขภาพผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าํ ใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ ครี มบัว
หิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุ
พองและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจําบ้าน
จากนั้นนําท่านชม ตําหนักทอง หรื อตําหนักจินเตีย้ น
ตั้งอยูบ่ นภูเขา หมิงฟ่ งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัว
เมืองคุนหมิง ตําหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋ อง หวูซนั กุย้
ผูป้ กครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตําหนัก
หลังนี้มีความสู ง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร
สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง นํ้าหนัก กว่า 250 ตัน เป็ นสิ่ งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มี
กําแพงและป้ อมล้อมรอบตําหนักเสมือนกําแพงที่ลอ้ มรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวนํ้าหนัก 12 กิโลกรัม และ
ดาบกายสิ ทธ์น้ าํ หนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็ นอาวุธประจํากายของ อ๋ อง หวู
ซันกุย้ นําท่านเลือกซื้ อ หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวน
หยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง จากนั้นให้อิสระช้อปปิ้ งที่ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ
ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ ัตตาคาร
LONG WAY HOTEL 4 ดาว หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า คุนหมิง -ร้ านผ้ าไหม - กรุงเทพฯ
เช้ า

ร้ านหยก - อิสระช้ อปปิ้ ง

บริการอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม

(B/-/-)

จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาํ จากผ้าไหม เช่น
ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ ย เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง
กลับกรุ งเทพฯ
13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการไทยแอร์เอเชียเทีย่ วบินที่ FD583

14.15 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้ อควรควรทราบ : สํ าหรับท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย
ก่ อนทําการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก ,ร้านผ้าไหม, ร้านชา, ร้านบัวหิมะ ,ร้านสาหร่ าย ซึ่ง
จําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้ น ใช้
เวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมงถึงสองชัว่ โมงหากไม่เข้าร้านขอเก็บเพิม่ 900 หยวน/ท่าน
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

28 ก.พ.- 4 มีนาคม 2561
26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561
26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561
9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561
อัตราค่าบริการนีร้ วม

ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2-3
ท่าน

23,900 บาท
23,900 บาท
23,900 บาท
25,900 บาท

เด็กอายุตํ่ากว่าสิ บสอง
ขวบ

23,900บาท
23,900บาท
23,900บาท
25,900บาท

พักเดี่ยว

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

+ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพ ฯ – คุนหมิง– กรุ งเทพฯ
+ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
+ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
+ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
+ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
+ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน
+ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนําเที่ยว (พูดไทย)
+ค่านํ้าหนักสัมภาระขึ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมประกันกระเป๋ า)
+ค่ามัคคุเทศก์ไทยนําเที่ยวตลอดการเดินทาง

+ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ ป)กรณี สถานทูตแจ้ งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป จะต้ องจ่ ายเพิม่ 500 บาท/ต่ อท่ าน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป (เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น

• สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ตอ้ งส่ งเล่มพาสสปอต์ตวั จริ งมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)

ตัวอย่ างการถ่ ายรู ปหน้ าพาสปอร์ ต กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว

หมายเหตุบุคคลท่านใดได้เดินทางไปยังประเทศ อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกิ,ทจิกสิ ถาน,เติร์กเมนิสถาน
,อิหร่ าน,อียปิ ต์ ,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์ แดน,อินเดีย,ศรีลงั กา,แอลจิเรีย,ลิบยา,ไนจิเรีย,ลิเบีย,ซู ดาน,แอลจีเรีย,

คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์ 22 ประเทศนี้ ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปั จจุบนั ไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้กรณีทที่ ่ านเคยเดินทาง

ประเทศดังกล่าวต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ ายเงินเพิม่ 500 บาท

ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ จีน +คนขับรถจีน วันละ 30 หยวน // 5วัน เท่ ากับ 150 หยวนต่ อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ มินิบาร์ ,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
-ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 %
-ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1.ส่ งหนังสื อเดินทาง และวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทางเพื่อสํารองที่นงั่
2.ส่ วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย21 วัน ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการให้ บริการ

- เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได้)
- ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อ
จลาจลหรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหาร
บางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและ /หรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของ นักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
- กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษกรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯจะถือ
ว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
-บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
-การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย

-ความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
และความเสี ยหายที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
เงื่อนไขการยกเลิก
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาํ การจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาํ ระค่ามัดจําตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กําหนดให้ตอ้ งชําระ เนื่องจากจะทําให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
• กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาํ การ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาํ เนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่วา่
จะในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
• การท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ ทุกท่านกรุ ณารักษาเวลาในการเยีย่ มชมสถานที่ ตามที่หวั หน้าทัวร์ ได้แจ้งแต่ละจุดเยีย่ มชม เพื่อ
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ทนั เวลา หากท่านล่าช้าจะทําให้คณะล่าช้าและอาจจะเที่ยวไม่ครบตามโปรแกรมที่ระบุไว้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะรับผิดชอบในการไม่ชดเชยสถานที่อื่นๆให้ หากเกิดจากความล่าช้าของคนในคณะเอง
• เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (
Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและอยูค่ นละชั้น
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม

ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ***
แล้ วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง
ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์ บ้าน................................มือถือ.........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................

ตําแหน่ งงาน............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....…………………
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................

(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ................ เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ................ เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ านพร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
TEL………………………………………….
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
TEL………………………………………….
หมายเหตุ

**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ที่ทํางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า

** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

เอกสารใช้ ยื่นวีซ่า
หนังสื อเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
1.
หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ ายขนาด 33 ม.ม. x 48 ม.ม., รูปภาพสี และ พืน้ หลังสี ขาว เท่านั้น ,หน้ าตรง, เห็น
ใบหู, ห้ ามยิม้ , ไม่ สวมหมวก , ไม่ สวมเครื่ องประดับ, ไม่ สวมแว่ นตาดํา และไม่ สวม
เสื้ อสี ขาว , คนมุสลิมต้ องเปิ ดให้ เห็นใบหน้ า*** ห้ ามใช้ คลิป หรื อ ลวดเย็บติดกับรูป
หรื อ ทําให้ รูปถ่ ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิเสธไม่ รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
3.
สําหรับผูท้ ี่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุ ด (กรณี วซี ่า
จีนอยูใ่ นหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสื อเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุ ดแนบมา
ด้วย)
4.
สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่าและ หนังสื อเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
5.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุ ณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและ กรุ ณากรอกข้อมูลตามความ
เป็ นจริ งเกี่ยวกับ สถานที่ศึกษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ที่ทาํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบหากสถานทูต
ตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่ ุ มตรวจทุกวัน)

6.
7.
8.
9.

10.

11.

กรณี เด็ก , นักเรี ยน , นักศึกษาที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสู ติบตั ร
กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา
เดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ที่ เขต หรื อ อําเภอ ที่ท่านอาศัยอยู่
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และ บางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยมสําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติ
• พาสปอร์ ตตัวจริ ง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รู ปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบอนุญาตการทํางาน
• หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ท่านในกรณี ดงั ต้องไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อ แต่งหน้าทาปาก
• นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
• นํารู ปถ่าย ที่มีววิ ด้วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรื อ รู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์

