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พิชิต 2 ภูเขาหิมะ #ภูเขาหิมะมังกรหยก #หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน
ชมความงดงามของมรดกโลก #เมืองโบราณลี่เจียง
ชมโชว์ฝีมือของผูก้ ากับชื่อดังจางอวี้ โหมว #IMPRESSION LIJIANG
ชมวัดที่สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา แห่งทิเบต #วัดลามะซงจ้านหลิง
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #สุกี้ปลาแซลมอน #อาหารกวางตุง้ #สุกี้เห็ด+น้ าจิ้ มไทยรสเด็ด

ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

คา่

พักที่

1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.10)
ต้าหลี่

WEN YUE DONG FANG
HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ดาว

2

เมืองโบราณต้าหลี่-หมูบ่ า้ นซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ ามังกรดา

JIN DAO HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นัง่ กระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้ โหมว-อุทยานน้ าหยก-แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน
(กระเช้าขึ้ นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณ
แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ าแยงซี-ต้าหลี่

MAO YUAN HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

3
4

WEN YUE DONG FANG
HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ดาว

รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-19FEB-13APR20
5

ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้า
ไหม-อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
(MU2583 : 23.00-00.45+1)

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563
วันที่ 04-08 มีนาคม 2563
วันที่ 11-15 มีนาคม 2563
วันที่ 12-16 มีนาคม 2563
วันที่ 18-22 มีนาคม 2563
วันที่ 25-29 มีนาคม 2563
วันที่ 08-12 เมษายน 2563
วันที่ 13-17 เมษายน 2563 **วันสงกรานต์**

ราคา 15,899.ราคา 16,899.ราคา 16,899.ราคา 16,899.ราคา 16,899.ราคา 17,899.ราคา 17,899.ราคา 18,899.ราคา 22,899.-

หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800บาท

• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
05.00 น.
07.50 น.
11.10 น.
เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เที่ยวบินที่ MU 2584 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั ่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ
ลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และภูเขาฉางซาน ต้าหลี่มีชื่อเสียงในฐานะเป็ นแหล่งผลิตหินอ่อน
หลากหลายชนิ ด
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)
WEN YUE DONG FANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-19FEB-13APR20
วันทีส่ อง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่
วันทีส่ าม
เช้า

ต้าหลี-่ เมืองโบราณต้าหลี-่ หมู่บา้ นซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
-สระน้ ามังกรดา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็ น
นครหลวงของอาณาจักรโบราณน่ านเจ้า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นซีโจว เป็ นหมู่บา้ น
ของชาวไป๋ ให้ท่านได้ชมประเพณีและวัฒนธรรมของระบาพื้ นเมืองชาวไป๋ ชมวิธีการชงน้ าชา 3
ถ้วย 3 รส ที่มีรสชาติแปลกและแตกต่างกันไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชั ่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยู่
ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนื อของต้า หลี่ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกงั หันวิดน้ า
ขนาดใหญ่ ต้ัง โดดเด่ น เป็ นสง่ า เป็ นเหมื อ น
สัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่า
ลี่ เ จี ย งนั้ นงดงามไปด้ ว ยสถาปั ตยกรรม
บ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และ
ได้รับ การอนุ รักษ์ ไ ว้อ ย่า งดี บางหลัง เหมื อ น
โรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่
เฮยหลงถัน หรือ สระมังกรดา ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ า ในบึงที่ ใส
สะอาดมาก จนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้ น
ที่นี่ยงั เป็ นจุดที่ท่านสามารถชมยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีกด้วย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน
JIN DAO HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั ่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้ โหมว-อุทยานน้ าหยก
-แชงกรีล่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้ า(กระเช้าใหญ่) ขึ้ นสู่บริเวณจุดชมวิว ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่
ความสูงระดับ 4,506 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสความหนาวเย็นและความยิ่งใหญ่ เทือกเขานี้ หาก
มองดูแล้วลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็ นที่มาของชื่อเทือกเขานัน่ เอง จากนั้ น
นาท่านชม โชว์ IMPRESSION LIJIANG กากับการแสดงโดย จางอี้ โหมว ใช้นักแสดงซึ่งเป็ น
ชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต ถือว่าเป็ นการแสดงโชว์กลางแจ้งที่ยงิ่ ใหญ่ตระการตาเป็ นอย่างยิง่
โปรดทราบ !! โชว์ IMPRESSION LIJIANG หากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ หรือปิ ดการ
แสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทาให้เข้าชมไม่ได้ ผูจ้ ดั รับผิดชอบเพียงจัด
โชว์พื้นเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนให้เท่านั้น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
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เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ าหยก มีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็ นพ่อ ข้างซ้ายเป็ นแม่
และน้ าตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็ น 3 ชั้น ชั้นแรก มีชื่อว่า มังกรออกถ้า ชั้น
ที่สองชื่อ มังกรเล่นน้ า ชั้นที่สามชื่อ มังกรโบยบิน และยังมีตน้ ไม้เทวดา ซึ่งเป็ นที่ สกั การบูชา
ของคนในพื้ นที่ จากนั้ นนาท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองจงเตี้ ยน(แชงกรีล่า) ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนื อของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง
และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิ งหลาง ซึ่งอยูห่ ่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้ วย
ธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิ ด ด้วยภูมิประเทศรวม
กับทัศนี ยภ์ าพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งความฝั น ”
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (8)
MAO YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน(กระเช้าขึ้ นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง
-เมืองโบราณแชงกรีลา่ -โค้งแรกแม่น้ าแยงซี-ต้าหลี่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะสือข่า เป็ นที่ต้งั ของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน ตั้งอยูใ่ กล้กบั แชงก
รีล่า เป็ นหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร เป็ นจุดชมวิวจุดเดียวที่สูงที่สุดของเมืองจงเตี้ ยน กล่าวกัน
ว่า ยามท้องฟ้ าสดใสไร้เมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะได้ถึงสามเทือกเขา คือภูเขา
หิมะเหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงก่า มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี นาท่านขึ้ นสู่หุบ
เขาพระจันทร์สีน้ าเงินโดยกระเช้าไฟฟ้ า ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา ของ
ทะเลภูเขาแห่งแชงกรีล่ าที่รายล้อมหุบเขา พระจันทร์สีน้ าเงิน จากนั้ นนาท่านเที่ยวชม วัดลา
มะซงจ้านหลิง (ไม่รวมรถกอล์ฟ) ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิ ง ห่างจากเมืองจงเตี้ ยนไปทาง
เหนื อ 4 กม. สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจา
พรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้ นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น
ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คงั ซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง
โครงสร้างของวัดแห่งนี้ สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุม
หลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสาหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุ
อีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้ นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า
เป็ นศู น ย์ร วมของวัฒ นธรรมชาวทิ เ บต
ลักษณะคล้ายชุ มชนเมืองโบราณทิ เบตซึ่ง
เต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้ นเมืองและร้าน
ขายสินค้าที่ระลึกมากมาย จากนั้นนาท่าน
ผ่านชม ฉางเจียงตี่ยี่วาน (โค้งแรกแม่น้ า
แยงซี) เกิดจากแม่น้ าแยงซีที่ไหลลงมา
จากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็ นที่ราบสูงไหลลง
มากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อ จนเกิดเป็ น โค้ง
แรกแม่น้ าแยงซี จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5
ชั ่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบ
เอ๋อไห่กบั ภูเขาฉางซาน
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คา่
พักที่
วันทีห่ า้

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (11)
WEN YUE DONG FANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ต้าหลี-่ คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดิน
-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั ่วโมง) เมืองเอกและ
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้าน
นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุล
ให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (13) เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุง้
บ่าย
นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็ น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติ
ความเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของเมืองคุนห
มิ ง ให้ท่ า นชมสถาปั ตยกรรมแบบจี น
โบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ าใสสะอาด
ท่ า นสามารถมองเห็ น ทัศ นี ย ภาพรอบๆ
ภู เ ขาและเมื อ งคุ น หมิ ง น าท่ านนมัส การ
พระพุ ท ธรู ป จ าลอง ซึ่ ง อั ญ เชิ ญ มาจาก
ประเทศไทย สมัยที่ พณ. เกรียงศักดิ์
ชมะนั นท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้มีการอัญเชิ ญพระพุทธชิ นราชมาประดิ ษฐาน ณ วัดแห่ งนี้
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้ อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต
ด้วยผ้าไหม จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าต่างๆ ฝากญาติ สนิ ท
มิตรสหายก่อนกลับ
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (14) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด+น้ าจิ้ มไทยรสเด็ด
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบิน
23.00 น.
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 2583
(บริการของว่างบนเครือ่ ง)
00.45+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-19FEB-13APR20
ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่า งน้ อย 10 วันก่ อนการเดิ นทางสาหรับ ประเทศที่ มีวี ซ่า (หากผู ้เดิ นทางทุ กท่ านยินดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 ขนาดของกรุป๊ ไซด์ จานวนผูเ้ ดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้ นได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า
 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่น
ขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั ๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี
ออกตั ๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดิ นทาง หรื อ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุ กครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิ ดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั คือ ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/
ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รูจ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่ านที่ มีวีซ่า จีนและสามารถใช้เดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ นทางที่ ระบุ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
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 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
 หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563

15,899

15,899

4,000

13,899

วันที่ 26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563

16,899

16,899

4,000

13,899

วันที่ 04-08 มีนาคม 2563

16,899

16,899

4,000

13,899

วันที่ 11-15 มีนาคม 2563

16,899

16,899

4,000

13,899

วันที่ 12-16 มีนาคม 2563

16,899

16,899

4,000

13,899

วันที่ 18-22 มีนาคม 2563

17,899

17,899

4,000

13,899

วันที่ 25-29 มีนาคม 2563

17,899

17,899

4,000

13,899

วันที่ 08-12 เมษายน 2563
วันที่ 13-17 เมษายน 2563
**วันสงกรานต์**

18,899

18,899

4,000

13,899

22,899

22,899

4,000

15,899

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 14 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็ น
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 4,000 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
ท่านต้องชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้ นเครื่องได้ 1
ใบ จากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
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8. อุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี
เท่านั้น **
หมายเหตุ : กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริม่ ต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าเอง (สามารถ
สอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
5. กรณีชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน/ท่าน/ทริป

6. ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง
(ส าหรับ ผู ถ้ ื อ พาสปอร์ต ไทยและเดิ น ทางไป-กลับ พร้อ มกรุ ๊ป เท่ า นั้ น ) หรื อ ค่ า วี ซ่ า จีน
ท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท (สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว
2 เมือง) ต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ทาการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าว
ข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
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เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
 กรุณาชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พร้อมรูปถ่าย แบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 3 วัน หลังจากการชาระเงิน
ค่าทัวร์
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คน
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (9 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)

 สแกนรูปถ่าย 2 นิ้ ว ให้มีขนาดเท่ารูปจริง และชัดเจน ส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการยืน่ วีซ่า

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-19FEB-13APR20
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สาหรับผูท้ ี่ถือหนั งสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่ นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ 5,360 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

รหัสทัวร์ : THC4-MU-CN-19FEB-13APR20
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุม่ ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
 ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

