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KMG004 : คุนหมิง ตงชวนภูเขาหิมะเจีย้ วจือ 4 วัน 3 คืน
เยือนเมืองภูเขาเจ็ดสี ผืนดินสีแดง นั่งกระเช้ าขึน้ สัมผัสภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ

 อิ่มอร่ อยกับเมนูพเิ ศษ !! // สุกีเ้ ห็ด// อาหารกวางตุ้ง
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รายการทัวร ์
วันที่
1
2
3
4

รายการ

เช้ า เที่ยง เย็น

กรุ งเทพฯ - คุนหมิง - ตงชวน –ผืนดินสี แดงตงชวน+ชมพระ
อาทิตย์ตกดิน
ผืนดินสี แดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ข้ ึน - ถางเตี้ยน - ภูเขาหิมะ
เจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่ +กระเช้า)
ถางเตี้ยน - คุนหมิง - บัวหิ มะ - สวนน้ าตกคุนหมิง - ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ ง
วัดหยวนทง -ร้านผ้าไหม - กรุ งเทพฯ

โรงแรมที่พัก
HONGTU YIN
XING HOTEL
OR SML
FENG YI HOTEL
OR SML

















 LONGWAY HOTEL
OR SML







-----

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง
20-23 ตุลาคม 2561
08-11 พฤศจิกายน 2561
22-25 พฤศจิกายน 2561
15-18 ธันวาคม 2561
22-25 ธันวาคม 2561

วันแรก
05.00 น.
08.15 น.
11.25 น.

ผู้ใหญ่ พัก2ท่ าน ท่ านละ

ราคาเด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ านละ

14,900 บาท

14,900 บาท

5,000 บาท

17,900 บาท
17,900 บาท
17,900 บาท
17,900 บาท

17,900 บาท
17,900 บาท
17,900 บาท
17,900 บาท

5,000
5,000
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

กรุ งเทพฯ - คุนหมิง - ตงชวน-ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ ตกดิน
(-/เที่ยง/เย็น)
สมาชิกพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD582
(ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่ อง หากลูกค้ าต้ องการเพิ่มอาหาร ต้ องสั่งซือ้ ด้ วยตัวเอง)
ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมือง คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ่ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ของประเทศจีน
อยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว ริ มทะเลสาบเตียนฉือ คุนหมิงถูกขนานนามว่า “นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ” เพราะ
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีดอกไม้ ต้ นไม้ หลากสีสนั เต็มไปหมด มีทศั นียภาพทางธรรมชาติที่งดงาม และ
อากาศที่เย็นสบายตลอดทังปี
้
(เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
**************************************************************************************
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เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรื อที่เรี ยกว่า หงถู่ตี ้ แปลว่า “แผ่ นดิน
สี แ ด ง ” เ ป็ น เ มื อ ง ที่ อ ยู่ ใ น เ ข ต ป ก ค ร อ ง ข อ ง คุ น ห มิ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลยู น นาน มี ภู มิ ป ระเทศ ที่ เ ป็ นทิ ว เขา
สลับซับซ้ อน และนาขันบั
้ นไดที่กว้ างสุดสายตา ประชาชนนิยมปลูกข้ าวสาลี
มันสาปะหลัง พื ช ผัก และดอกไม้ นานาพันธุ์ ทาให้ เกิดสี สันมากมายของ
ดอกไม้ ตดั กับดินสีแดง จึงได้ รับขนานนามว่า “เมืองภูเขาเจ็ดสี”
 นาท่านชม แผ่ นดินสีแดง ตังอยู
้ ใ่ นเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ผิวดินของภูเขาบริ เวณนี ้มีธาตุเหล็ก และแร่
ธาตุอื่นๆที่อดุ มสมบูรณ์ เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ จนกลายเป็ นสีแดง ทาให้ พื ้นที่บริ เวณนีม้ ีทศั นียภาพที่
สวยงาม สี สันสดใส พื ชผักที่ ปลูกในบริ เ วณนี อ้ าทิ ข้ าวโอ๊ ต มัน ฝรั่ ง และอื่ นๆ สี สันของพื ช ผัก เหล่า นี ้ อีกทัง้ ขนาดของต้ นที่
แตกต่างกันไป ก็ทาให้ เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว จนทาให้ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นจุดที่มีภูมิทศั น์สวยงาม
ที่สดุ แห่งหนึง่ ของจีน
----------------------------------------------------------------

ค่า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่ที่พกั  HONGTU YIN XING HOTEL หรื อเทียบเท่า
----------------------------------------------------------------

วันที่สอง ผืนดินสีแดงตงชวน+ชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ - ถางเตีย้ น - ภูเขาหิมะเจีย้ วจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่ +กระเช้ า) (เช้ า/เที่ยง/เย็น)
05.00น.

นาท่านเดินทางสู่ ผืนดินสีแดงตงชวนชมพระอาทิตย์ ขึน้ ชมความงดงามและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึน้
ที่ตา่ หม่าข่านมองหมูบ่ ้ านลงมาจากเนินสูงริมทางหลวง ชมทิวทัศน์ท้องทุง่ ที่เงียบสงบ

เช้ า
บริการอาหาร ณ โรงแรม
นาท่านเดินทาง เมืองถางเตี ้ยน (2ชม.)
เที่ยง

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

----------------------------------------------------------------

 น าท่า นเดิน ทางสู่ ภู เ ขาหิม ะเจี ย้ วจื่ อ ค าว่า เจี ย้ วจื่ อ ในภาษาจี น
หมายถึง เกี ้ยว เนื่องจากภูเขามีรูปร่ างคล้ ายเกีย้ วจีน โดยจะเปลี่ยนรถขึ ้น
รถประจาทางของทางอุทยานซึ่งผู้ขบั จะชานาญเส้ นทางขึ ้นเขา นาท่านขึ ้น
สู่ความสูง 4,000 เมตร(20 นาที) จากนันน
้ าท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นสู่ยอดเขาที่
ระดับความสูง 4,223 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ระหว่างทางท่านยังได้ พบ
สิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรื อสนอาซาเรี ย , น ้าของน ้าตกที่
จับตัวเป็ นน ้าแข็ง, ลาธารรู ปทรงต่างๆ เป็ นต้ น ภูเขาหิมะเจี ้ยวจื่อนับเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนานให้ ท่านได้ สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงาม ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 –
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4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรี ยกว่า “สระน ้าแห่งสรวงสวรรค์” ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมทังภู
้ เขา และในฤดูใบไม้
ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้ นานาพรรณ พร้ อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิดทัว่ ทังขุ
้ นเขา
----------------------------------------------------------------

ค่า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูท่ ี่พกั  FENG YI HOTEL หรื อเทียบเท่า
----------------------------------------------------------------

วันที่สาม

ถางเตีย้ น - คุนหมิง - บัวหิมะ - สวนนา้ ตกคุนหมิง - ร้ านหยก - อิสระช้ อปปิ ้ ง
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)

เช้ า
บริการอาหาร ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ( ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชม. )
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับยา
นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใครพร้ อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ ครี มบัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผล
ไฟไหม้ ผพุ องและแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้ าน
---------------------------------------------------

เที่ยง
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเดินทางสู่ สวนนา้ ตกคุนหมิ ง หรื อ Kunming Waterfall
Park หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park สวนสาธารณะใจ
กลางเมื องคุนหมิง สร้ างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2013 ด้ วยเงินลงทุน 1,100 ล้ าน
หยวน(ประมาณ 5,500 ล้ านบาท) ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และ
เป็ นที่ พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิ ตของชาวเมื องคุนหมิ ง เลยที เดียว ภายใน
ประกอบไปด้ ว ยน า้ ตกและทะเลสาบอี ก 2 แห่ ง ถื อ ว่า เป็ น ธรรมชาติ ที่
สร้ างสรรค์ด้วยฝี มือมนุษย์ ที่ยิ่ง ใหญ่ ที่สุดอี กอย่างหนึ่ ง โดยมี ไ ฮไลท์ เป็ น
น ้าตกใหญ่ยักษ์ กว้ างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร มี ทางเดินชมวิวนา้ ตกและทะเลสาบที่ทอดยาวอยู่บนตัว
ทะเลสาบอีกด้ วย ถือเป็ นน ้าตกฝี มือมนุษย์ที่ยาวเป็ นอันดับต้ นของเอเชียเลยก็วา่ ได้
นาท่านเลือกซื ้อ หยก มณฑลยูนนานมีพรหมแดนติดกับพม่า จึงเป็ นแหล่งหยกที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อ กาไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
นาท่านช้ อปปิ ง้ อย่างอิสระที่ยา่ นการค้ า ถนนคนเดิน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
----------------------------------------------------------------

ค่า
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูท่ ี่พกั  LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
----------------------------------------------------------------
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วันที่ส่ ี

วัดหยวนทง - ร้ านผ้ าไหม - กรุ งเทพฯ

(เช้ า/-/-)

เช้ า
บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม วั ด หยวนทง ซึ่ง เป็ นวัดที่ ใหญ่ และเก่าแก่ ที่สุดแห่ง หนึ่ง ใน
คุนหมิง เริ่ มสร้ างมาตังแต่
้ สมัยอาณาจักรน่านเจ้ า ยุคราชวงศ์ถัง ประมาณ
1,300 ปี ก่อน และเกิดความเสียหายในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาได้ รับการ
บูรณะโดย อู๋ซานกุ้ย ผู้พลิกประวัติศาสตร์ จีน โดยทาให้ จีนเกิดราชวงศ์ชิง
ขึ ้นมา วัดแห่งนี ้เป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้ แก่ นิกาย
มหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกายลามะของธิเบต นาท่านนมัสการและ ขอพร เจ้ าแม่กวนอิมพันมือ และ
นมัสการ พระพุทธชินราชจาลอง ที่ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ไทยของวัด โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้
อัญเชิญมาจากประเทศไทย ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ โบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง
นาท่านชมร้ าน ผ้ าไหม ที่ขึ ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ทาจากผ้ าไหม เช่น ผ้ าห่ม เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางสุย่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583
14.00 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภ์ าพทุกท่าน
**************************************************************************************

** หมายเหตุ **
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้ าของประเทศจีนซึง่ จาเป็ นต้ องจาหน่ายสินค้ าของรัฐบาลคือ หยก ผ้ าไหม ยางพารา และ สมุนไพรจีน ไว้
ในโปรแกรมทัวร์ ด้วยเนื่องจากมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้ า ซึง่ จะ
ใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาทีทา่ นจะซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจท่านเป็ นสาคัญ ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ ้น
อัตราค่ าบริการรวม
ค่ าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
ค่ านา้ หนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน (ไม่ รวมนา้ หนักกระเป๋า)
ค่ าที่พักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ า
ค่ าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ ท้องถิ่น
ค่ ารถรับ-ส่ งตามสถานท่ องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่ านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศจีน( กรุ๊ ป) กรณี สถานทูตแจ้ งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป จะต้ องจ่ ายเพิ่ม 500 บาทต่ อท่ าน
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หมายเหตุ บุคคลท่านใดได้ เดินทางไปยังประเทศ อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกิ,ทจิกิสถาน,เติร์กเมนิ
สถาน,อิหร่ าน,อียปิ ต์ ,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์ แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ลิบยา,ไนจิเรี ย,ลิเบีย
,ซูดาน,แอลจีเรีย,คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์ 22 ประเทศนี ้ ตังแต่
้ ปี 2014 ถึงปัจจุบนั ไม่สามารถยื่นวีซา่ กรุ๊ปได้
กรณีท่ ที ่ านเคยเดินทางประเทศดังกล่ าวต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ ายเงินเพิ่ม 500 บาท
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซือ้ ตั๋วเดี่ยวทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
ค่ านา้ หนักสัมภาระนา้ หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่ รวมประกันกระเป๋า)
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอินเตอร์ เน็ท ค่ าทิปยกกระเป๋า ค่ าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่ างๆ ฯลฯ
ค่ าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าทาหนังสือเดินทาง ค่ าวีซ่าต่ างชาติและค่ าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่ างด้ าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้
ประกอบส่ วนตัว
ค่ ารถรับ-ส่ ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่ านละ 30 หยวน/วัน/ท่ าน ( 30*4วัน = 120หยวน/ท่ าน)
**เด็กจ่ ายทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลักษณะห้ องที่คุณต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่ านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE
(ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่ มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กับผู้เข้ าพัก
หากท่ านไม่ ทานอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง ไม่ สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ ทานอาหารบางประเภท ก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่ านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษั ท
ฯไม่ สามารถเตรี ยมการให้ ท่านได้ ทัน ต้ องขออภัยในความไม่ สะดวก
ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตั๋วโดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรั บเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ ชาระตามกาหนดขอสวงวนสิทธิ์ท่ จี ะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่ มีเงื่อนไข)
2.ส่ งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่ องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่ งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่ องทางที่สะดวก ให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระก่ อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตี
ค่ ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
เนื่องจากตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่ าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่ าน ออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รั บผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือ
น้ อยกว่ า 6เดือนและไม่ สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล,
ภัยธรรมชาติอันไม่ สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่ายค่ าทัวร์ ท่ ีท่านได้ ชาระมาเรียบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซือ้ ขายทัวร์ ในรู ปแบบเหมาจ่ าย บริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบและไม่ ทาการคืนค่ าใช้ จ่ายไดๆ หากท่ าน
ใช้ บริการจากทางบริษัทฯไม่ ครบรายการ เช่ น ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ไม่ พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่ เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่ สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้
ในครั ง้ อื่นได้
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 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อปรับให้ เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์ เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า
เพื่อให้ ทุกอย่ างเป็ นไปด้ วยความเหมาะสมและรักษาไว้ ซ่ งึ ผลประโยชน์ ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่ าท่ าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมดแล้ ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านัน้
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้ องชัดเจนเท่านัน้ ลูกค้ าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตวั จริงมา และต้ องถ่ายให้ ตดิ ทัง้ 2 หน้ า ดังตัวอย่าง)
ตัวอย่ างการถ่ ายรู ปหน้ าพาสปอร์ ต กรณีย่ นื วีซ่าแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบปกติ (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน้ )
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้ องไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3.
รู ปถ่ ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รู ปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่ านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ ามยิม้ , ไม่ สวมหมวก , ไม่ สวมเครื่องประดับ,
ไม่ สวมแว่ นตาดา และไม่ สวมเสือ้ สีขาว , คนมุสลิมต้ องเปิ ดให้ เห็น
ใบหน้ า*** ห้ ามใช้ คลิป หรื อ ลวดเย็บติดกับรู ป หรื อ ทาให้ รูปถ่ าย
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

เป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิเสธไม่ รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
สาหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว ย้ อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสาเนาหน้ าวีซา่ จีนที่ใช้ เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวีซา่
จีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้ าวีซา่ จีนที่ใช้ เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมา
ด้ วย)
สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ RE-ENTRY ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซา่ และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ ครบถ้ วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้ อมูลตามความ
เป็ นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศกึ ษา สถานทีทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่ตดิ ต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจ
ทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรี ยน , นักศึกษา ที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่ากว่า 20 ปี ) ต้ องแนบสาเนาสูติบตั ร
กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบดิ า มารดา
เดินทางไปด้ วย เข้ ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซา่ ด้ วย(สามารถขอได้ ที่ เขต หรื อ อาเภอ ที่ทา่ นอาศัยอยู่
โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้ นการทาวีซา่ ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ า
ประเทศจีนด้ วยตนเอง เอกสารที่ต้องเตรี ยมสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ






พาสปอร์ ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน

 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส มาด้ วย
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สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทาวีซา่ ให้ ท่านในกรณีดงั ต้ องไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อ แต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่าย ที่มีวิวด้ วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่ รูปถ่ายที่เป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรื อ รูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
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**กรุณากรอกข้ อมูลด้ านล่ างทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( 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 (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่ งงาน............................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....…………………
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
TEL………………………………………….
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
TEL………………………………………….
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หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ที างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อ
ใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

