วันแรก
23.55 น.

กรุงเทพ • สุ วรรณภูมิ
(-/-/SNACK BOX)
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาน์ เตอร์ สายการบินซานตง
SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่ าอากาศยานนานาชาติคนุ หมิงฉางสุ่ ย • อุทยานน้าตกคุนหมิง • ตงชวน
• แผ่นดินสีแดงแห่ งตรงชวน
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน SC 8886 (ใช้ เวลาบิน 2 ชั่วโมง 20 นาที+)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและ
รับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่ งมณฑลยูนนาน เป็ นเมืองท่าใหญ่อนั ดับ 4 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปั กกิ่ง
และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็ นนครระดับจังหวัด ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ
คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย
15 -18 องศาเซลเซี ยส มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงจึงได้สมญานามว่าเป็ น เมืองแห่ งฤดูใบไม้ผลิ
นาท่านเดิน ทางสู่ อุทยานน้าตกคุนหมิง แลนด์มาร์ ก ใหม่ข องเมืองคุน หมิง เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ใจกลางเมือง ซึ่งเปิ ดเมื่อไม่นานมานี้ ที่นี่เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง และนิยมในหมู่

03.05 น.
05.55 น.
เช้ า

เที่ยง
จากนั้น

นักท่องเที่ยว ภายในประกอบไปด้วยน้ าตกใหญ่ยกั ษ์ ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสู งกว่า 12.5 เมตร เบื้อง
ล่างน้ าตกเป็ นทะเลสาบ 2 แห่ ง มีทางเดิ น พาดอยู่ หากเดิน ขึ้ นไปบริ เวณ Visitor's center จะสามารถชมวิว
ทะเลสาบกว้างเหนือน้ าตกได้อีกด้วย สถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นด้วยฝี มือมนุษย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการผันน้ า
จากแม่น้ าหนิ วหลานไปสู่ทะเลสาบเตียนฉื อ อันเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน ช่วยป้องกันน้ า
ท่วมและทาหน้าที่เป็ นที่เก็บน้ ายามฉุ กเฉิ นของประชาชน โดยสามารถสารองน้ าได้สูงถึง 300,000 ลูกบาศก์
เมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณกว่า 170 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ ประมาณ 6,000 ล้าน
บาทในเวลานั้น นาทุกท่านเดินทางสู่ จุดหมายต่อไป ณ เมืองตงชวน (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางสู่ ตงชวน หรื อที่ รู้จกั กัน ในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่ งแปลว่า แผ่นดิ น สี แดง แผ่ น ดินสี แดงแห่ ง ตงชวน อยู่ทาง

ตะวันออกเฉี ยงเหนือของคุนหมิง ถือเป็ นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของดินสีแดงในโลก มีภูมิประเทศเป็ น
ทิวเขาสลับซับซ้อน สีสันสดใสน่ าสนใจ ภูมิประเทศเป็ นทิวเขาเพาะปลูกดอกไม้และพืชผักตามแปลงต่าง ๆ
เช่น ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดง ซึ่งเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ ธาตุอื่น ๆ
ในเนื้ อดิน ได้รับการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี จึงทาให้พ้ืนที่บริ เวณนี้ เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงาม เป็ นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศเมื่อมาเยือน

คา่
ที่พกั

** ทิวทัศน์ เป็ นไปตามสภาพอากาศและช่ วงเวลาเพาะปลูก**
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรม WANG TONG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า) • ไร่ สตรอว์เบอร์ รี่ • ร้ านบัวหิมะ • คุนหมิง

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า) ตั้งอยูท่ ี่เขตปกครองตนเองลู่ชวั่น เป็ นภูเขา
หิมะที่อยูใ่ กล้เมืองคุนหมิงมากที่สุด มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 4,223 เมตร ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของทาง
อุทยาน เดินทางไต่ลดั เลาะไปตามไหล่เขา ด้านหนึ่ งเป็ นหินผา อีกด้านเป็ นทิวเขาสู งสลับซ้อนกัน บางพื้นที่
มองเห็นนาขั้นบันไดที่ชาวบ้านปลูกทากิน เกิดเป็ นทิวทัศน์ที่สวยงาม (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาที)
ถึงสถานี กระเช้าให้ท่านนั่งกระเช้ าเคเบิ้ลละ 2 ท่าน ขึ้นสู่ ดา้ นบนของภู เขาหิ มะเจียวจื่อพร้อมชมวิวทิวทัศน์
ในช่วงหน้าหนาว ระหว่างทางเดินจะได้พบกับพืชประจาถิ่น เช่น ต้นสนตูเ้ จียน ต้นอาซาเลีย ปกคลุมไปด้วย
เกล็ดน้ าแข็งที่จบั ตัวตามลาต้น กิ่ง ก้าน ใบ เกิดเป็ นผลึกน้ าแข็งรู ปลักษณ์ต่าง ๆ แปลกตา น้ าของน้ าตกที่จบั ตัว
เป็ นน้ าแข็งพาดผ่านหิ น ผาสู งสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ ร ะลึก กันอย่างเต็มอิ่ม ภู เขาหิ มะเจี ยวจื่ อนี้
สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ในแต่ละช่วงฤดูก าลที่ นี่จะมีทิวทัศน์ที่น่าทึ่งแตกต่างกันไป โดยเมื่อมองจาก

ด้านล่างแล้ว ภูเขาจะมีสีเขียวในฤดู ใบไม้ผลิ สี น้ าเงิ นในฤดู ร้อน สี ทองในฤดูใบไม้ร่ว ง และขาวนวลในฤดู
หนาว

พฤศจิกายน – มีนาคม : ฤดูใบไม้ร่วง เข้ าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง

ชมทิวทัศน์ ภูเขาปกคลุมไปด้ วยหิมะบนยอดเขา ธารนา้ ที่จบั ตัวเป็ นนา้ แข็งดูสวยงามแปลกตา
เมษายน – ตุลาคม : ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
ชมความงามดอกอาซาเลียหรื อที่คนไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพันปี และดอกไม้นานาพรรณ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง ระหว่างทางนาท่านเยีย่ มชม ไร่ สตรอว์เบอร์ รี่ ซึ่งเป็ นไร่ เกษตร
ท้องถิ่นของชาวคุนหมิงย่านชานเมือง ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอว์เบอร์ รี่สด ๆ จากทางไร่ รสชาติ หวานฉ่ า
เป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ท่านสามารถเลือกซื้อ

กลับเป็ นของทานเล่นของฝาก โดยราคาประมาณ 40 หยวนต่อกิโลกรัม เป็ นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

คา่
ที่พกั
วันที่สี่
เช้ า
จากนั้น

ในท้องถิ่นอีกด้วย **การเยี่ยมชมไร่ สตรอว์เบอร์ รี่ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณี ที่ผลสตรอว์
เบอร์ รี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากไร่ สตรอว์เบอร์ รี่แห่งนี้ไม่มี
ค่าเข้า และงดการเปลี่ยนแปลงหรื อทดแทนรายการดังกล่าว **
นาท่านแวะช้อปปิ้ ง ร้ านบัวหิมะ พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้านขนาดแท้ของชาวจีน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! สุ กเี้ ห็ดสมุนไพร
โรงแรม YI SHANG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า) • เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC (รวมค่าเข้ าและอุปกรณ์) • ประตูม้าทอง
ไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ ลู่ • ท่ าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่านชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า) ตั้งอยูห่ ่างจากศูนย์กลางเมืองคุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร
มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี เขาซีซานแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อนั งดงามของตัวเมืองนครคุนหมิง
เบื้องล่าง และทะเลสาบเตียนฉืออันกว้างใหญ่สุดสายตา ซึ่งได้ขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" เรี ยก
ได้ว่าเป็ นวิวทองคาเลยก็ว่าได้ และสิ่ งสาคัญไม่แพ้กนั คือการได้สกั การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจาอยูต่ ามตาแหน่ ง
ต่าง ๆ ไล่ข้ ึนไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา ไฮไลท์ สาคัญ !! การลอดซุม้ ประตูมงั กรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็ นประตูแห่งความมงคล ผูใ้ ดได้ลอดจะประสบแต่ความสาเร็ จโชคดี เจริ ญรุ่ งเรื อง
ค้าขายมีกาไร ทรัพย์สินเพิ่มพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา

บนเขาซีซาน มีจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด ที่หากใครมาแล้ว ไม่ได้ สักการะขอพรถือว่ามาไม่ถึง ได้แก่

จุดที่หนึ่ง เทพเจ้ าไฉ่ ซิง เอีย้ หรื อ เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับก้อนทองแล้ว อธิษฐาน
จากนั้น กวักนามาใส่กระเป๋ าเงินของเรา เชื่อว่าจะทาให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไม่ขาดสาย
จุดที่สอง ศาลเจ้าตัว่ เล่าเอีย้ และ รูปปั้นงูพนั เต่า หรื อ ศาลเจ้าพ่อเสื อ สักการะองค์เทพเจ้าตัว่ เล่าเอี้ย และอย่าลืม
อธิษฐานขอพรรู ปปั้นงูพนั เต่า คือ ให้ลูบหัวเต่าและตัวงูที่พนั อยูโ่ ดยรอบ เชื่อว่าจะทาให้อายุยนื สุขภาพแข็งแรง
จุดที่สาม บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์ววั กตัญญู มีเรื่ องเล่าว่า วัวตัวนี้ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหินนี้ จนน้ าไหลออกมาเป็ นบ่อ
เล็ก ๆ ให้เจ้าของของเขาได้กิน เป็ นการสั่งสอนมนุ ษย์ว่าอย่าฆ่าสัตว์เพราะเขามีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่าง
มาก
จุดที่สี่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่ งลูก หากใครที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ขอพรจากท่านจะได้บุตรตามปรารถนา
จุดที่ห้า ซุ้มประตูมงั กรหลงเหมิน หรื อ ศาลเจ้ามังกร เพื่ออธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช้ วิธีการ
คือใช้มือข้างหนึ่ งลูบแก้วมังกรที่อยูก่ ลางซุม้ ประตู และอีกมือหนึ่ งลูบหัวปลาที่แกะสลักอยู่ขา้ ง ๆ และขอพร
จากนั้นไปไหว้ศาลเจ้ ากุยซิน ข้าง ๆ เป็ นเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่ อง การเรี ยน การสอบจะดี เหมือนใน
สมัยก่อนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
เที่ยง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park ให้ท่านได้สนุ กกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ที่นี่เป็ น
สนามสกีหิมะในร่ มแห่ งใหม่ ล่าสุ ด!! ของนครคุนหมิงเปิ ดให้ บริการครั้งแรกช่ วงเดือน ธันวาคม 2562 ให้ท่าน
ได้สมั ผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็ นที่ระลึกก่อนจะไปสนุ กกับการเล่นสกี เพลินเพลินกับกิจกรรมมากมาย ที่
ทั้งครอบครัวสามารถเล่นได้ มีจดั โซนสาหรับคุณหนู ๆ ได้เล่นหิมะและเครื่ องเล่นน่ารัก ๆ อย่างปลอดภัย และ
อุปกรณ์การเล่นอื่น ๆ อีกมากมายสาหรับผูใ้ หญ่ (ราคาทัวร์ รวมค่าเข้ าและค่าอุปกรณ์ หากท่ านต้องการครูฝึก
เล่นสกีมคี ่าใช้ จ่ายเพิม่ 150 หยวน ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งความประสงค์กบั หัวหน้ าทัวร์ ในการจ้างครู
ฝึ กได้ )

จากนั้น

คา่

นาท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยูท่ ี่จตั ุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้าง
ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ภาษาจีนเรี ยกว่าจินหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่ มลมตก หาก
อากาศดี ๆ จะมี นักร้อง นักแสดง มาทาการแสดงโชว์บริ เวณนี้สร้างบรรยากาศที่ครึ กครื้ น และไม่ควรลืมแวะ
เก็บภาพซุม้ ประตูที่ประดับไฟสี ทองอร่ ามโดดเด่นอย่างมาก ในช่วงค่า เป็ นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด และบริ เวณ
นั้น เอง เป็ นย่านถนนการค้าที่ เก่ าแก่ และคึ ก คัก ที่ สุดของนครคุ นหมิง ย่ านถนนคนเดิน จิน ปี้ ลู่ ให้ท่านได้
เพลิด เพลิ น ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า มากมายทั้ง สิ น ค้า แบรนด์เ นมทั้งของจี น และต่ า งประเทศ สิ น ค้า แฟชั่น วัย รุ่ น
ร้านอาหารเครื่ องดื่ม ขนม ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเครื่ องประดับ อัญมณี ช้นั เยีย่ ม และยังมีสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวย ๆ จากตึกอาคารแบบ
สมัยเก่า ซุม้ ประตูโบราณที่ยงั คงความเป็ นวัฒนธรรมของจีนที่ซ่อนอยูต่ ามจุดต่าง ๆ ทัว่ ไปทั้งถนนอีกด้วย
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ! ขนมจีนข้ ามสะพาน

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
วันที่ห้า
00.55 น.
02.05 น.

ท่ าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย • ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 (-/-/-)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง SHANDONG AIRLINES (SC)
เที่ยวบินที่ SC8885 (ใช้ ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
** นโยบายเพื่อร่ วมส่ งเสริมสิ นค้าพื้นเมือง คือร้ านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์
เนื่ องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่ านใดไม่ ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่ เข้ าร้ านสินค้า
พื้นเมืองหรื อร้ านของรัฐบาลตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องชาระค่าชดเชยเพิม่
ร้ านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่ าน โดยไกด์ ท้องถิน่ จะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง **

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา ทัวร์ คุนหมิง แผ่ นดินสี แดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เล่ นสกีหิมะ
สายการบินซานตง (SC) 5 วัน 2 คืน
กลับจาก
เริ่มเดินทาง
เดินทาง
15 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63
27 ก.พ. 63 2 มี.ค. 63
28 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63

ไฟล์ ทบิน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว

SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885
SC8886/SC8885

9,900
10,900
10,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
10,900

9,900
10,900
10,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
10,900

10,900
10,900

10,900
10,900

9,900
10,900
10,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินไป - กลับพร้ อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ สายการบิน Shandong Airlines (SC) เป็ นตั๋วหมู่คณะ
 ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่ อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ (โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)







ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้ องละ 2 -3ท่ าน) (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ท่ าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ - ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกั น การเดิ น ทาง ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละค่ ารั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ างการเดิ น ทาง
ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง (ไม่ ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย)

อัตราค่าบริการไม่รวม













ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่ าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิ น , อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล, การนั ดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ ให้
ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
ค่าทาวีซ่าชาวต่ างชาติที่ไม่ ได้ รับการยกเว้ นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้ องเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าด้ วยตนเอง
ค่าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่ างชาติ และต่ างด้ าว
ค่าวีซ่าท่ องเที่ยวเข้ าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่ านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย และ ไป - กลับพร้ อมคณะเท่ านั้น!! )
** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้ าประเทศจีน**
- ค่าใช้ จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันทาการ ท่ านละ 2,000 บาท
- ค่าใช้ จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบด่ วน 2 วันทาการ ท่ านละ 3,000 บาท
- (โปรดจัดเตรี ยมเอกสารให้ พร้ อมล่ วงหน้ าก่ อนยื่นวีซ่า และส่ งเอกสารให้ บริ ษัทอย่างน้ อยที่สุด 2 วันทาการก่ อนวันยื่นจริ ง ไม่ นับรวม
วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วัน หยุดที่ สถานทูต ประกาศและไม่ นับ รวมวั นยื่ น ซึ่ ง เอกสารจะอยู่กั บสถานทู ตไม่ สามารถดึง เอกสารกลั บมา
ระหว่ างตรวจพิจารณาได้ )
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / ท่ าน (เด็กชาระเท่ าผู้ใหญ่ )
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ ความพึงพอใจ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.
2.

กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง ชาระมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระเต็มจานวน) ส่ วนที่เหลื อพร้ อมค่ าวีซ่า
ชาระก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่ านขึ้นไป มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ขนาดของกรุ๊ ปไซส์ อาจปรั บเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า) กรณี ผ้ ูเดินทางมี ไม่ ถึงจานวนดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่ อนวันเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทางโดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 7 - 10 วันก่ อนการเดินทาง

3.

4.

กรณียกเลิก หากท่ านยกเลิกการเดินทางหลังชาระค่ามัดจาหรื อชาระเต็มจานวนแล้ ว การเลื่ อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เท่ ากับการยกเลิก
ทัวร์ ทางบริ ษัทฯ ไม่ สามารถคืนเงินได้ ทุก กรณี แต่ สามารถหาผู้เดิ นทางใหม่ มาใช้ สิทธิ์แทนได้ โดยต้ องส่ งเอกสารดาเนิ นการวีซ่าของ
ผู้เดินทางอย่างน้ อย 10 วันก่ อนเดินทาง
กรณี ที่มีเดินทางบิ นภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิ น , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ ง
ก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า หาก
เกิดข้ อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนั งสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้ น (หนังสื อ
เดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ หรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ท่ องเที่ยว (ลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางมื้ อ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
 มัคคุเ ทศก์ พนั กงาน และตัว แทนของบริ ษัทฯ ไม่ มีสิทธิ์ในการให้ คาสั ญญาใด ๆ ทั้งสิ้ น แทนบริ ษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้ มี
อานาจของบริษัทฯ กากับเท่ านั้น
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่มจากท่ าน กรณีที่ท่านไม่ สามารถไปเข้ าชมร้ านจาหน่ ายสิ นค้ าพื้ นเมืองตามโปรแกรม
ทัวร์ เช่ น ร้ านบั ว หิ มะ ร้ านใบชา ร้ านผ้ าไหม ร้ านหยกหรื อจิวเวลรี่ ตามนโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวและสร้ างรายได้ ให้ ท้องถิ่นของ
องค์การท่ องเที่ยวท้ องถิ่น เนื่ องจากการเข้ าชมร้ านค้าเหล่ านี้ จะได้ รับการสนั บสนุนค่าใช้ จ่ายบางส่ วนจากองค์การท่ องเที่ยวท้ องถิ่น ซึ่ งมีผล
ทาให้ ค่าทัวร์ ถูกลง ดังนั้นหากท่ านไม่ เข้ าชมร้ านใดร้ านหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมข้ างต้ นหรื อทั้งหมด ย่อมส่ งผลให้ ค่าทัวร์ แพงขึ้น เนื่ องทาง
ทัวร์ ไม่ ได้ รับการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ายที่เกิดการเข้ าชมร้ านค้ าฯ ซึ่งทางบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องเรียกเก็บค่ าทัวร์ เพิ่มจากท่ านนอกเหนื อจากที่ได้
แจ้ งไว้
 ทางบริ ษั ทฯ จะไม่ รับ ผิ ดชอบใด ๆ ทั้ง สิ้ น หากเกิด สิ่ งของสู ญ หายจากการโจรกรรมและหรื อ เกิ ดอุ บัติ เ หตุ ที่เ กิด จากความประมาทของ
นักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
 ตั๋วเครื่ องบิ นเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะ ไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่ อได้ หากมี
การปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่ าว
 เมื่ อท่ านตกลงชาระเงิน ไม่ ว่าทั้ งหมดหรื อบางส่ ว นผ่ านตัวแทนของบริ ษัท ฯ หรื อชาระโดยตรง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่ าท่ านได้ ยอมรั บใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด

 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิ นพิเศษ
เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรูปต่ าง ๆ หรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่ การประทับตรา
อย่างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้ า - ออกเมื องของท่ าน ทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่ อนุ ญาตให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี “หญิ ง ตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมี ใบรั บรองแพทย์ ระบุ ชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง รายละเอียดอายุครรภ์ ที่
ชัดเจน สิ่ งนี้อยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 รายการทัวร์ นี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้ งหนึ่ ง หลังจากได้ รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิ น และโรงแรม
ที่พักในต่ างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงชาระค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น)
 สาเนาหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สแกนหน้าพาสปอร์ต สีที่ชดั เจน หรื อ
ถ่ายจากมือถือ แบบเต็มหน้าคู่ตามตัวอย่าง จะต้องเห็นรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ไม่ตกขอบเล่ม ไม่ดา ไม่เบลอ และห้ามขีดเขียนลงบน
หน้าหนังสื อเดินทางและรู ปถ่ายโดยเด็ดขาด (หนังสื อเดินทางต้องไม่มีการ ชารุ ดใด ๆ ทั้งสิ้ น มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รูป ถ่ าย รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็น หน้าชัดเจน เห็น ใบหู ไม่ย้ิมเห็นฟั น เก็บผมให้เ รี ย บร้ อย ห้ามสวมใส่
เครื่ องประดับใด ๆ เสื้ อต้องเป็ นสี เข้ม เป็ นชุดสุ ภาพ ห้ามใส่ เสื้ อแขนกุด, เสื้ อที่โชว์ต้ งั แต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุ ย

กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมบิดาหรื อมารดา
 สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั รตัวจริ ง
 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมญาติ
 สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริ ง
 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรื อที่ว่าการอาเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทาง
อย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรื อมารดา

กรณียื่นวีซ่าเดีย่ ว : เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น)
 หนั ง สื อเดิ น ทางเล่ มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่า กว่า 6 เดือ น นับจากวันเดิน ทางกลับเข้า ประเทศไทย และต้อ งมีหน้า ว่า ง ส าหรั บ
ประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชารุ ดใด ๆ ทั้งสิ้ น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รูปถ่ าย รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรี ยบร้อย ห้ามสวมใส่
เครื่ องประดับใด ๆ เสื้ อต้องเป็ นสี เข้ม เป็ นชุดสุ ภาพ ห้ามใส่ เสื้ อแขนกุด, เสื้ อที่โชว์ต้ งั แต่ไหล่ลงมา, เสื้ อซี ทรู , เสื้ อลูกไม้, ชุดหน่วยงาน
ราชการ, ชุดครุ ย **รู ปใหม่ ถ่ายมาไม่ เกิ น 6 เดื อน อัดด้ วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่ านั้น ห้ ามถ่ ายรู ปเองและต้ องไม่ ใช่ สติกเกอร์ รู ปพิ มพ์
จากคอมพิ วเตอร์ **
 กรอกเอกสารในแบบฟอร์ มประกอบการยื่นวีซ่าท้ ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมบิดาหรื อมารดา
 สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั รตัวจริ ง
 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมญาติ
 สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่า กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด) ตัวจริ ง
 สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรื อที่ว่าการอาเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทาง
อย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรื อมารดา

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลทีต่ ้องทราบสาหรับการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวเข้ าประเทศจีน
1.
2.
3.

สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบอันเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
วีซ่าผ่ าน หรื อ ไม่ ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็ นผู้พิจารณาทั้งหมด
เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่ าว
 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็น
 หนังสื อชี้แจงตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 50,000 บาท
 สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน
**กรณี สาวประเภทสอง ผูเ้ ดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตวั ที่สถานทูต**
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ตอ้ งโชว์ตวั แต่หากสถานทูตเรี ยก ต้องมา**

4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุ คคลที่เกิดที่จีน, ไต้ หวัน, ฮ่ องกง, มาเก๊ า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิน่ ที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย /
ในกรณี ที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตารวจและนาใบแจ้งความมาประกอบการยืน่ วีซ่า
** กรณี บุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายืน่ แค่ 4 วันทาการ
ใช้เวลากี่วนั นั้นขึ้นอยูก่ บั ทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสาหรับยืน่ วีซ่า**
5.

ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ ห นั ง สื อ เดิ น ทางราชการ หรื อ ใช้ บั ต ร APEC ในการเดิน ทาง และยกเว้ น การท าวี ซ่าจี น ท่า นจะต้อ งรั บ ผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

6. ผู้ถือพาสปอร์ ตประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรั ฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอร์ แลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวี เนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ เอสโทเนีย
7. สาหรับท่ านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่ สามารถใช้ วีซ่ากรุ๊ ปเข้ าประเทศจีนได้ ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่ าน / อียปิ ต์ / ซีเรี ย / ซาอุดิอาระเบีย
/ เลบานอน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์ แดน / โซมาเรีย

แบบฟอร์ มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดีย่ วเข้ าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดให้ ครบถ้ วน และตรงตามความเป็ นจริงเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... SURNAME......................................................................
โทรศัพท์ มือถื อของตนเองทีต่ ดิ ต่อได้ ...........................................................อีเมล.................................................................................
(กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
สถานภาพ

 โสด

 แต่งงาน  หม้าย  หย่ า

 จดทะเบียน  ไม่ ได้ จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคย เดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว เมือง........................................................
เมื่อวันที.่ ................เดื อน.................................ปี ........................... ถึง วันที.่ ...................เดื อน................................ปี ..........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................
เมื่อวันที.่ ...................เดือน................................ปี ............................ ถึง วันที.่ .................เดื อน...............................ปี ...........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
 ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
 ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
บุคคลทีต่ ดิ ต่ อได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพันธ์............................
หมายเหตุ
** หากเอกสารส่ งถึ งบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัท ฯ อาจมีก ารเรี ยกเก็บ เอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิด ความไม่ สะดวกใน
ภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง โปรดทาความระเบียบอย่ างเคร่ งครัด จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888

