BT-KMG05_KY_MAR-APR20

BT-KMG05_KY_MAR-APR20

BT-KMG05_KY_MAR-APR20

วันแรก
18.20 น.
21.25 น.

วันที่สอง
00.50 น.
ที่พกั
เช้ า

กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 (-/-/)
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาน์ เตอร์ สายการบินคุนหมิงแอร์ ไลน์
Kunming Airlines (KY) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ ทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ เวลา
บิน 2 ชั่วโมง 20 นาที+)

ท่ าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย • คุนหมิง • กุ้ยโจว • เมืองซิงอี้ • ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่ ) •
ล่องเรื อทะเลสาบหมื่นยอด • เมืองอันชุน
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย ประเทศจีน (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว รับกระเป๋ าสัมภาระและนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
โรงแรม HUI SHANG HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปยังเขตมณฑลกุย้ โจว อันมีเมืองกุย้ หยางเป็ นเมืองหลวงของมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้ของประเทศจีน มีพ้ืนที่ขนาด 1 ใน 3 ของประเทศไทยคือประมาณ 176,167 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ง
มณฑลราว 40 ล้านคน ส่ วนใหญ่เป็ นชาวฮัน่ สภาพภูมิประเทศเป็ นแบบเทื อกเขาสู ง โดยเฉพาะด้านตะวันตก
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เที่ยง

ส่ วนด้านตะวันออกและใต้พ้ืนที่ค่อนข้างราบ พื้นที่สูงเฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ทั้งปี 14 -16 องศาเซลเซียส เย็นสบายตลอดทั้งปี นาท่านเดินทางไปยังซิงอี้ (ระยะทางประมาณ 297 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง ) เมืองเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุ บเขา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ข อง
มณฑลกุย้ โจว อาณาเขตติดต่อกับมณฑลยูนนาน เมืองซิ งอี้เป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั มี
การคมนาคมที่สะดวกสบาย และยังเป็ นเมืองที่พฒั นาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และธรณี วิทยาอย่างรวดเร็ ว
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม ภู เ ขาหมื่ น ยอด (รวมรถแบตเตอรี่ ) หรื อ ชื่ อ ที่ ช าวจี น เรี ย กคื อ ว่ า นเฟิ งหลิน สิ่ ง มหั ศ จรรย์ท าง
ธรรมชาติที่น่าทึ่ง บริ เวณนี้ เมื่อหลายล้านปี ก่อนเคยอยู่ใต้ทอ้ งมหาสมุทร การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทาให้
น้ าเหื อดหายไป เนิ นเขาหิ นปูนกว่าหมื่นลูกที่เคยอยู่ใต้น้ าได้ยา้ ยขึ้นมาเรี ยงรายยาวสุ ดลูกหู ลูกตา ครอบคลุม
พื้นที่กว้างใหญ่เป็ นพัน ๆ ตารางกิโลเมตร กลายเป็ นทัศนียภาพราวกับภาพวาดสี น้ าของจีนสมัยโบราณ ให้ท่าน
นั่งรถแบตเตอรี่ พร้อมชมวิวธรรมชาติโดยรอบแบบพาโนรามาจากมุมสู ง เห็นเป็ นเนิ นเขาสลับซับซ้อนไม่มี
จุดสิ้ นสุ ด รวมทั้งหมู่บา้ นและสายน้ าที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว

หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางไปยัง ทะเลสาบหมื่ นยอด นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบหมื่ นยอด หรื อ ว่ านเฟิ งหู
สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่ถูกรายล้อมไปด้วยวิวภูเขาหมื่นยอด ที่นี่เป็ นทะเลสาบที่ใช้ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ า ได้รั บ การพัฒ นาหลัง จากเขื่ อ น Tianshengqiao แล้ว เสร็ จ ระหว่ า งการล่ อ งเรื อท่ า นจะได้ พ บกับ
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ปราสาทลึกลับกลางน้ า ที่นกั ท่องเที่ยวเรี ยกกันว่าชื่อ Xingyi Castle ปราสาทจาลองที่สร้างขึ้นมาบนเกาะลอย
กลางน้ า มีทางเชื่ อมเล็ก ๆ ทอดตัวมายัง อาคารแห่ งนี้ แต่เดิม เป็ นบ่อนแต่ถูก รั ฐบาลปิ ดระงับ ปั จจุบนั จึ งมี
โปรเจ็คปรับปรุ งเป็ นที่พกั เพื่อสาหรับนักท่องเที่ยวในอนาคต มองดูแล้วปราสาทแห่งนี้เหมือนปราสาทดิสนียท์ ี่
ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา สวยงามเป็ นอย่างมาก หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอันชุน (ระยะทางประมาณ
180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)

ค่า
ที่พกั
วันที่สาม
เช้ า

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม LAN BO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองอันชุน • สวนซากุระผิงป้ า (รวมรถแบตเตอรี่) • คุนหมิง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่านชมความงดงามเหนื อคาบรรยายในฤดูใบไม้ผ ลิ ณ สวนซากุระผิงป้ า (รวมรถแบตแตอรี่) ที่นี่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมถึงสองเมือง คือเมืองอันชุนและเมืองกุย้ หยาง เกลียวคลื่นสี ชมพูขาวของซากุระกว่า 5 แสนต้น บน
พื้นที่กว่า 6,000 ไร่ น้ ี ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะที่นี่อยู่ในเขตพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดใน
มณฑลกุย้ โจว ซึ่งเริ่ มเปิ ดดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 และยังมีพนั ธุ์ไม้อื่น ๆ อีกกว่า 10 ชนิด เช่น ต้นหอม
หมื่นลี้, ต้นเมเปิ้ ลแดง, ต้นการบูร, ต้นซีดาร์ , ต้นแมกโนเลีย เพาะปลูกชามากกว่า 2,000 ไร่ และต้นพีชอีกกว่า
3,000 ไร่ โดยทั้งหมดแล้วกินพื้นที่กว่า 24,000 ไร่ รายรอบอยู่ทวั่ บริ เวณชายฝั่ ง “ทะเลสาบหงเฟิ ง” ซึ่ งได้รับ
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การขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ งที่ราบสู ง” สี น้ าเงินของทะเลสาบตัดกับสี ชมพูขาวของดอกซากุระ เกิดเป็ น
ภาพทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายและมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกราวกับสวรรค์บนดิน มีผูค้ นจานวนมากที่ได้เห็น
ภาพยังเข้าใจผิดว่าเป็ นสถานที่ที่ไม่มีอยูจ่ ริ ง

**ดอกซากุระที่นี่แบ่งออกเป็ นเป็ นพันธุ์ที่ออกดอกตอนต้น เป็ นดอกสี ขาวอมชมพู และตอนปลายเป็ นดอก
สี ชมพูเข้ม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี โดยปกติ แล้วซากุระในกุ้ยโจวจะผลิบานตั้งแต่ช่วงต้นเดื อน
มีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้ การผลิบานของดอกซากุระมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่
ละปี กรณี ที่ดอกซากุระยังไม่บานหรื อหมดฤดู กาลก่ อนกาหนด บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ ย น
รายการท่องเที่ยวอื่นทดแทนได้**
เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น

ค่า
ที่พกั
วันที่สี่
เช้ า

จากนั้น

นาท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็ นเมืองท่าใหญ่อนั ดับ 4 ของจีนรองจากเซี่ ยงไฮ้ ปั กกิ่ง
และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็ นนครระดับจังหวัด ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ
คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย
15 -18 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงจึงได้สมญานามว่าเป็ น เมืองแห่ งฤดู
ใบไม้ผลิ
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! สุ กเี้ ห็ดสมุนไพร
โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านบั ว หิ ม ะ • เขาซี ซ าน (รวมรถแบตเตอรี่ + กระเช้ า) • ประตู ม้ า ทองไก่ ห ยก • ถนนคนเดิ น จิ น ปี้ ลู่ •
ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 (เช้ า/กลางวัน/)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าโรงแรม
นาท่านแวะชอปปิ ง ร้ านบัวหิมะ พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้านขนาดแท้ของชาวจีน
นาท่านชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้ า) ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองคุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร
มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี เขาซี ซานแห่ งนี้ ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อนั งดงามของตัวนครคุน หมิง
เบื้องล่างและทะเลสาบเตียนฉื ออันกว้างใหญ่สุดสายตา ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสู ง "
เรี ยกได้วา่ เป็ นวิวทองคาเลยก็วา่ ได้ สิ่ งสาคัญไม่แพ้กนั คือการได้สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประจาอยู่ตามตาแหน่ง
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ต่าง ๆ ขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา ไฮไลท์ สาคัญ!! การลอดซุ้มประตูมงั กรหลงเหมินซึ่ งสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็ นประตูแห่ งความมงคล ผูใ้ ดได้ลอดจะประสบแต่ความสาเร็ จโชคดี เจริ ญรุ่ งเรื อง
ค้าขายมีกาไร ทรัพย์สินเพิ่มพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา

บนเขาซีซาน มีจุดสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด ที่หากใครมาแล้ว ไม่ได้สักการะขอพรถือว่ามาไม่ถึง ได้แก่
จุดที่หนึ่ง เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอี้ย หรื อ เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับก้อนทองแล้ว อธิ ษฐาน
จากนั้น กวักนามาใส่กระเป๋ าเงินของเรา เชื่อว่าจะทาให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไม่ขาดสาย
จุดที่สอง ศาลเจ้ าตั่วเล่ าเอีย้ และ รู ปปั้นงูพนั เต่ า หรื อ ศาลเจ้ าพ่อเสื อ สักการะองค์เทพเจ้าตัว่ เล่าเอี้ย และอย่าลืม
อธิษฐานขอพรรู ปปั้นงูพนั เต่าคือให้ลูบหัวเต่าและตัวงูที่พนั อยู่โดยรอบ เชื่อว่าจะทาให้อายุยนื สุขภาพแข็งแรง
จุดที่สาม บ่ อน้าศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู มีเรื่ องเล่าว่า วัวตัวนี้ ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหิ นนี้ จนน้ าไหลออกมาเป็ นบ่อ
เล็ก ๆ ให้เจ้าของได้กิน เป็ นการสั่งสอนมนุษย์วา่ อย่าฆ่าสัตว์เพราะเขามีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่างมาก
จุดที่สี่ ศาลเจ้ าแม่ กวนอิมส่ งลูก คู่รักที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตร นิยมมาอธิษฐานขอบุตร

เที่ยง

จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน หรื อ ศาลเจ้ามังกร เพื่ออธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช้ วิธีการ
คือใช้มือข้างหนึ่ งลูบแก้วมังกรที่อยู่กลางซุ้มประตูและอีกมือหนึ่ งลูบหัวปลาที่แกะสลักอยู่ขา้ ง ๆ และขอพร
จากนั้นไปไหว้ศาลเจ้ ากุยซิน ข้าง ๆ ซึ่งเป็ นเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่ อง การเรี ยน การสอบจะดี เหมือน
ในสมัยก่อนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน
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จากนั้น

17.20 น.
18.40 น.

นาท่านไปยัง ซุ้ มประตูม้าทองและซุ้ มประตูไก่ หยก ตั้งอยู่ที่จตั ุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้าง
ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิ ง ภาษาจี นเรี ยกว่าจิ นหม่าและปี้ จี จนเป็ นที่ มาของชื่ อถนนแห่ งนี้ ช่วงแดดร่ มลมตก
หากอากาศดี ๆ จะมี นักร้อง นักแสดง มาทาการแสดงโชว์บริ เวณนี้ สร้างบรรยากาศที่ครึ กครื้ น และไม่ควรลืม
แวะเก็บภาพซุม้ ประตูที่ประดับไฟสี ทองอร่ ามโดดเด่นอย่างมากในช่วงค่า เป็ นจุดเช็คอินที่หา้ มพลาด

และบริ เวณนั้นเองเป็ นย่านถนนการค้าที่เก่าแก่และคึกคักที่สุดของนครคุนหมิง ย่ านถนนคนเดินจินปี้ ลู่ ให้ท่าน
ได้เพลิ ดเพลิ นชอปปิ งสิ นค้า มากมายทั้ง สิ นค้า แบรนด์เ นมทั้ง ของจี นและต่ า งประเทศ สิ นค้า แฟชั่นวัย รุ่ น
ร้านอาหารเครื่ องดื่ม ขนม ร้านขายของที่ ระลึ ก รวมทั้งเครื่ องประดับ อัญมณี ช้ นั เยี่ย ม และยังมี สิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวย ๆ จากตึกอาคาร
แบบสมัยเก่า ซุ้มประตูโบราณที่ยงั คงรู ปแบบวัฒนธรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทัว่ ไปทั้งถนนอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคุนหมิงแอร์ ไลน์ Kunming Airlines (KY)
เที่ยวบินที่ KY8369 (บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่ อง) (ใช้ ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** นโยบายเพื่อร่ วมส่ งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้ านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในรายการทัวร์ เนื่องจากมีผลต่ อ
ราคาทัวร์ ของทางบริษัทฯ หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ร่วมเดินทางตามรายการ หรื อไม่เข้าร้ านสินค้าพื้นเมืองหรื อร้ านของรัฐบาล
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ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่ ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องชาระค่ าชดเชยเพิม่ ร้ านละ 3,500 บาท ต่ อลูกค้ า 1 ท่ าน โดย
ไกด์ ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง **

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด เหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ ..คุนหมิง กุ้ยโจว 4 วัน 3 คืน
Pingba Cherry Blossom สายการบินคุนหมิงแอร์ ไลน์ (KY)
เริ่มเดินทาง
6 มี.ค. 63

กลับจาก
เดินทาง
9 มี.ค. 63

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

25+1

10,900

10,900

10,900

3,000

9,900
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7 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63
4 เม.ย. 63

10 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63
23 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
28 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63
30 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63
5 เม.ย. 63
6 เม.ย. 63
7 เม.ย. 63

25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1
25+1

10,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
13,900
14,900
14,900

10,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
13,900
14,900
14,900

10,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
12,900
13,900
14,900
14,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1ใบ)
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
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✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%












อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทาวีซ่าชาวต่ างชาติที่ไม่ ได้ รับการยกเว้ นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าด้ วยตนเอง
ค่าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว
ค่ าวีซ่าท่ องเที่ยวเข้ าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่ านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย และ ไป - กลับพร้ อมคณะเท่านั้น!! )
** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน**
- ค่าใช้ จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันทาการ ท่านละ 2,000 บาท
- ค่าใช้ จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบด่วน 2 วันทาการ ท่านละ 3,000 บาท
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ พร้ อมล่ วงหน้ าก่ อนยื่นวีซ่า และส่ งเอกสารให้ บริษัทอย่ างน้ อยที่สุด 2 วันทาการก่ อนวันยื่น
จริง ไม่ นับรวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่ นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่
สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้ )
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / ท่าน (เด็กชาระเท่าผู้ใหญ่ )
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระเต็มจานวน)
ส่ วนที่เหลือพร้ อมค่าวีซ่าชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย (ขนาดของกรุ๊ ปไซส์ อาจปรับเพิ่มขึน้ ได้ โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า) กรณีผ้ ูเดินทางมีไม่ ถึงจานวนดังกล่ าว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
เลื่อนวันเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป-ลูกค้ าทั่วไป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดิ นทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป-เอเจนซี่) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผู้เดินทางประสบเหตุ สภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตั ว ซึ่ งไม่ ได้ เกิด จาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่ มีสิทธิ์ในการให้ คาสั ญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
➢ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิม่ จากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้ านจาหน่ ายสิ นค้าพื้นเมือง
ตามโปรแกรมทัวร์ เช่ น ร้ านบัวหิมะ ร้ านใบชา ร้ านผ้ าไหม ร้ านหยกหรื อจิวเวลรี่ ตามนโยบายส่ งเสริมการท่ องเที่ยวและ
สร้ างรายได้ ให้ ท้องถิ่นขององค์ การท่ องเที่ยวท้ องถิ่น เนื่ องจากการเข้ าชมร้ านค้ าเหล่ านี้จะได้ รับการสนับสนุนค่ าใช้ จ่าย
บางส่ วนจากองค์ การท่ องเที่ยวท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมีผลทาให้ ค่า ทัว ร์ ถู กลง ดังนั้นหากท่ า นไม่ เข้ าชมร้ า นใดร้ า นหนึ่งที่ ระบุ ใ น
โปรแกรมข้ างต้ นหรื อทั้งหมด ย่ อมส่ งผลให้ ค่าทัวร์ แพงขึน้ เนื่องทางทัวร์ ไม่ ได้ รับการสนับ สนุนค่ าใช้ จ่ายที่เกิดการเข้ าชม
ร้ านค้าฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จาเป็ นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์ เพิม่ จากท่านนอกเหนือจากที่ได้แจ้ งไว้
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
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➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเ ศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะ ไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ าง ๆ หรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธ
การเข้า - ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาตให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ รายการทัวร์ นี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ รับการยืนยันที่นั่งจากสายการ
บิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น)
➢ 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)
➢ รู ปถ่ าย รู ปสี ขนาด 2 นิ้ ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็ นหน้าชัดเจน เห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็ นฟั น เก็บผมให้เรี ยบร้อย ห้ามสวมใส่
เครื่ องประดับใด ๆ เสื้ อต้องเป็ นสี เข้ม เป็ นชุดสุ ภาพ ห้ามใส่เสื้ อแขนกุด, เสื้ อที่โชว์ต้งั แต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุ ย
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมบิดาหรื อมารดา
• สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั รตัวจริ ง
• สาเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
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• สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 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

กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น)
➢ หนั งสื อ เดิน ทางเล่ มจริ ง ที่ มี อายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน นับ จากวันเดิน ทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง สาหรับ
ประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชารุ ดใด ๆ ทั้งสิ้ น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
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➢ รู ปถ่ าย รู ปสี ขนาด 2 นิ้ ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟั น 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, ชุดหน่ วยงาน
ราชการ, ชุดครุ ย **รู ปใหม่ ถ่ายมาไม่ เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่ านั้น ห้ ามถ่ ายรู ปเองและต้ องไม่ ใช่ สติกเกอร์ รู ปพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์ **
➢ กรอกเอกสารในแบบฟอร์ มประกอบการยื่นวีซ่าท้ ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 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
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 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

โปรดอ่ านรายละเอียดข้ อมูลที่ต้องทราบสาหรับการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวเข้ าประเทศจีน
1.
2.
3.

สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนระเบียบอันเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่วงหน้ า
วีซ่าผ่าน หรื อ ไม่ ผ่าน ขึน้ อยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็ นผู้พจิ ารณาทั้งหมด
เอกสารเรียกเก็บเพิม่ เติม 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. เอกสารเรียกเก็บเพิม่ เติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้ หวัน, ฮ่ องกง, มาเก๊า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย /
ในกรณี ที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตารวจและนาใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
** กรณี บุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทาการ
ใช้เวลากี่วนั นั้นขึ้นอยูก่ บั ทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสาหรับยื่นวีซ่า**
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ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้องรั บผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
6. ผู้ถือพาสปอร์ ตประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรี ย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย
7. สาหรับท่ านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่ สามารถใช้ วีซ่ากรุ๊ปเข้ าประเทศจีนได้ ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่ าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย
/ เลบานอน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์ แดน / โซมาเรีย
5.
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แบบฟอร์ มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดี่ยวเข้ าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดให้ ครบถ้ วน และตรงตามความเป็ นจริงเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... SURNAME......................................................................
โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่ อได้ ...........................................................อีเมล.................................................................................
(กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
สถานภาพ

 โสด

 แต่ งงาน  หม้ าย  หย่ า

 จดทะเบียน  ไม่ ได้ จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.......................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย เดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว เมือง........................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.................................ปี ........................... ถึง วันที่....................เดือน................................ปี ..........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................
เมื่อวันที่....................เดือน................................ปี ............................ ถึง วันที่..................เดือน...............................ปี ...........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
• ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
• ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
บุคคลที่ติดต่ อได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพันธ์............................
หมายเหตุ
** หากเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัท ฯ อาจมีการเรี ยกเก็บ เอกสารเพิ่มเติ ม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกใน
ภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง โปรดทาความระเบียบอย่ างเคร่ งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888

