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กําหนดการเดินทาง

22-27 ก.พ. // 26 ก.พ.-03 มี.ค. // 27 ก.พ.-04 มี.ค.62
5-10 , 12-17 , 19-24 มี.ค.62

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – คุนหมิง

18.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สาย
การบินไชน่ าอีสเทิร์นแอร์ ไลน์ (MU) มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสาย
การบิน

20.55 น.

เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่

MU 5078

*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เนื่ องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า
"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่ าหิ นอัน
โด่งดัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเข้าสู่ที่พกั HUISHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง คุนหมิง – หลัวผิง – นํ้าตกเก้ ามังกร (รวมกระเช้ า) – ซิงยี่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง ระหว่างทางท่านจะได้พบ
กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทางของหิ นรู ปทรงมหัศจรรย์และนาขั้นบันไดที่สวยงาม ช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมของทุกปี ระหว่ างจะได้ ชมดอกคาโนลานับล้ าน ๆ ดอก คล้ ายกับการนําพรมสี เหลืองมาปูทับไปทุกอณูตลอด
เส้ นทาง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ นํ้าตกจิ่วหลง (นํ้าตกเก้ ามังกร) คือ 1 ใน 6 แห่ งของนํ้าตกที่
สวยที่สุดของจีน โดยการจัดอันดับของ Chaina National Geography Magazin ตั้งอยูท่ ี่มณฑลยูนนาน มี ส่วนที่
กว้างที่สุดของนํ้าตก 112 เมตร และสูง 56 เมตร และเสียงของนํ้าตกยังดังไปไกลถึง 2 กม. (รวมนั่งรถราง) จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่เมืองซิงยี่ เมืองตอนใต้สุดของมณฑลกุย้ โจวบนที่ราบสู งหิ นปูนยูนนาน-กุย้ โจว-กวางสี ซ่ ึ งที่ราบ
สูงแห่งนี้มีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบหมดภาคไต้ตอนกลางทั้งหมด เป็ นบริ เวณที่มีภูมิทศั น์ที่มหัศจรรย์แห่ งหนึ่ งของ
โลก
คํา่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่ซิงยี่ ที่พัก SHI DA FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม หุบเหวนํ้าตกร้ อยสายหม่ าหลิงเหอ(รวมรถราง) - ป่ าภูเขาหมืน่ ยอด (รวมรถแบตเตอรี่) - ล่ องทะเลสาบว่ านฟง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม หุบเหวนํ้าตกร้ อยสายหม่ าหลิงเหอ หรื อ "หุบ
ผาแห่ งสายนํ้าร้ อยสาย" จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่ งของประเทศจีน อยูห่ ่ างจากเมืองซิ่ งยีป่ ระมาณ 15
กิโลเมตร เป็ นหุ บเหวนํ้าตกที่มีความสวยงาม และเป็ นปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติที่นักท่อ งเที่ยวสามารถสัมผัส
ได้ หุ บเหวนํ้าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกุย้ โจว ทางตะวันออก
ของมณฑลยูนนาน สถานที่แห่งนี้มีลกั ษณะเป็ น หุบเหวหินปูน ที่แม่น้ าํ หม่าหลิงใช้เวลาล้านๆปี กัดเซาะส่ วนหนึ่ ง
ของป่ าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็ นหุ บเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตรมีความสู งประมาณเกือบ 200
เมตร มีน้ าํ ตกชั้นเล็ก ชั้นน้อย กว่าร้อยสาย และนอกจานี้ ยงั มี เสน่ ห์ของหิ นงอก หิ นย้อย มอส เฟิ ร์น เกาะกันแน่ น
พราว ถ้าฤดูน้ าํ น้อยก็คล้ายกับ มีน้ าํ ตกทีลอจ่อ นับพันสายเรี ยงราย อยูใ่ นหุ บเขา ถ้าฤดูน้ าํ มากก็คล้ายมี น้ าํ ตกทีลอซู
นับร้อยๆ สาย เรี ยงรายสุดแนวผา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจีน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตะลึงในความ
มหัศจรรย์
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ป่ าภูเขาหมื่นยอด (ว่ านฟงหลิน) ชมความยิง่ ใหญ่ของ
ขุนเขารู ปปิ รามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรี ยงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็ นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุ ดลูกหู
ลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่ นา หมู่บา้ นและสายนํ้าที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว (รวมนัง่ รถแบตเตอรี่ ) และ
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คํา่
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คํา่
วันที่ห้า
เช้ า
เที่ยง

ในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคมของทุกปี จะได้ ชมดอกคาโนลานับล้ าน ๆ ดอก คล้ ายกับการนําพรมสี เหลืองมาปู
ทับไปทุกอณูของภูเขาหมื่นยอด สวยสะกดหัวใจสุ ด ๆ ซึ่งดอกคาโนลาจะบานสะพรั่งสี เหลืองอร่ ามไปทั่วทั้งหุบเขา
ยิ่งมองยิ่งตะลึงในความสวยงามของดอกไม้ เหลืองทองที่ชูช่อเบ่ งบานบนพื้นที่กว้ างใหญ่ ไพศาล มองไปได้ ไกลสุ ด
ลูกหูลูกตาท่ ามกลางอากาศที่เย็นสบาย จากนั้นนําท่าน ล่ องเรือทะเลสาบว่ านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิว
ทิวทัศน์ของป่ าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้ววิ ที่งดงามไปอีกแบบ
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่ซิงยี่ ที่พัก SHI DA FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่ า
อุทยานนํ้าตกหวงกว่ อซู่ – สะพานเทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้ า) – ถํา้ เทียนชิง – ป่ าหินนํ้า – นํ้าตกเต่ าโพถาง – นํ้าตก
หวงกว่ อซู่ (รวมบันไดเลือ่ น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่อุทยานนํา้ ตกหวงกว่ อซู่ นํ้าตกที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศจีน สูง 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของนํ้าตกหวงกว่อซู่ คือเป็ นนํ้าตกที่
สามารถชมวิวได้ท้งั จากทั้งด้านหน้าและด้านหลังนํ้าตก เป็ นอีกความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ นํ้าตกหวง
กว่อซู่ ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็ นนํ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซี ย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ท้งั ด้านหน้าและด้านหลัง
ฟองของนํ้าใสกระจายดุจดังสําลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น นํ้าตกมีหลายชั้นจะเป็ น
นํ้าตกซ้อนนํ้าตก ถํ้าสุ่ยเหลียน ถํ้าที่อยูด่ า้ นหลังของนํ้าตก และมีน้ าํ ตกลูกอยูด่ า้ นในถํ้าอีกที ซึ่งใช้เป็ นสถานที่ถ่าย
ทําภาพยนตร์เรื่ องไซอิ๋ว เดินผ่านม่านนํ้าตก ชมสายนํ้าที่ตกย้อยผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ เทียนชิงเฉียว หรือสะพานข้ ามดวงดาว เดินสะพานข้าม
ดาว ชม สวนป่ าหินธรรมชาติขนาดเล็กที่ต้งั อยูบ่ นแม่น้ าํ ใต้ดิน หินก้อนที่นาํ มาเรี ยงเป็ นสะพานจะระบุวนั เดือนปี
ค้นหาก้อนหินที่ตรงกับวันเดือนปี เกิดของท่านให้เจอแล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว นําท่านชมถํา้ เทียนชิง และ
สะพานฟ้า จากนั้นชม นํ้าตกป่ าหินนํา้ ให้ท่านชมป่ าหินที่ต้งั อยูใ่ นนํ้า ในสมัยหลายร้อยปี ก่อนป่ าหินยังคงจมอยูใ่ ต้
นํ้ามาเป็ นเวลากว่าพันปี และเปลือกโลกได้เคลื่อนตัวดันให้ป่าหินผุดขึ้นมาจากใต้น้ าํ ท่านจะได้ชมป่ าหินที่มี
เอกลักษณ์ของกุย้ โจว จนได้รับขนามนามว่า “ถ้ าจะดูความยิ่งใหญ่ อลังการของป่ าหินต้ องไปยูนนาน แต่ ถ้าจะดู
ความงดงามของป่ าหินต้ องมาดูทกี่ ้ ยุ โจว” นําท่านชม นํ้าตกโต่ วโพถาง เป็ นนํ้าตกที่เกิดจากแม่น้ าํ สายเดียวกันกับ
นํ้าตกหวงกว่อซู่ โดยนํ้าตกที่ตกลงมาจากหน้าผาลาดชัน มีลกั ษณะเหมือนกับผ้าม่านขนาดใหญ่ ปั จจุบนั มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็ นจํานวนมาก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่หวงกว่ อซู่
ที่พัก GALAXY INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
หวงกว่ อซู่ – คุนหมิง – ศูนย์ สมุนไพรจีน – ผ้ าไหม – สวนนํ้าตก – ช้ อปปิ้ งสิ นค้าพืน้ เมือง
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองคุนหมิง ผ่านชม
เส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็ นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหารนําท่านชม ศู นย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั ง
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คํา่
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
18.35 น.
19.55 น.

เรื่ องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับ
ฟั งการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู เ้ ชี่ ยวชาญจากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ สวนนํ้า ตก “Kunming Waterfall Park”
สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิ ดให้ใช้บริ การเมื่อปี ที่แล้ว ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่และเป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว Kunming Waterfall Park หรื ออีกชื่อนึ่ งคือ Niulan River
Waterfall Park เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยนํ้าตกและ
ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝี มือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่างนํ้าตกใหญ่ยกั ษ์น้ นั กว้างกว่า 400 เมตรและมี
ความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็ นนํ้าตกฝี มือมนุษย์ที่ยาวเป็ นอันดับของเอเชียเลยก็วา่ ได้ จากนั้นพาท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้ า
ที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก และ เที่ยวชมบรรยากาศตลาดกลางคืนย่านใจกลางเมือง
คุนหมิง สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พกั
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (สุ กเี้ ห็ด) หลังอาหารนําท่ านเข้าสู่ที่พกั
พักที่คุนหมิง ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
วัดหยวนทง –หยกหรือยางพารา– กรุงเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นําท่านสู่ วัดหยวนทง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี
วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยูใ่ จกลางเมือ งคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยูท่ ี่อาคารต่าง ๆ
ภายในวัดจะสร้างอยูบ่ ริ เวณตีนเขา ซึ่ งแตกต่างไปจากวัดทัว่ ไปของจีนที่มกั สร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรื อ
เนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็ นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผคู ้ นมากราบไหว้มากขึ้น
เรื่ อ ย ๆ ศาลเจ้าจึงถู กสร้างเป็ นวัดในเวลาต่อ มา วัดหยวนทงเคยถู กทําลายในสมัยราชวงศ์หมิ ง และได้รับการ
ซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลองที่ท่าน
นายกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อนั เชิญมาจากจังหวัดพิษณุ โลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างไทย – จีน นับเป็ น
พระพุทธรู ปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วดั ในเมืองจีนด้วย นําท่านแวะชม ร้ านหยกจีน ชาว
จีนมีความเชื่อว่าหยกเป็ นอัญมณี ล้ าํ ค่า เป็ นสิริมงคลแก่ ผูท้ ี่ได้มาครอบครอง ทําให้ชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ งเสริ มให้เกิด
ความเจริ ญ ก้า วหน้า มั่ง คั่ง โชคดี อายุยืน ยาว ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ กํา ไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เ ย้า ซึ่ งเป็ น
เครื่ องประดับนําโชค หรื อ ผลิตภัณฑ์ ยางพาราเพือ่ สุขภาพ ให้ท่านเลือกเป็ นของฝาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) หลังอาหาร สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เมืองคุนหมิง
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MU 2583*บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** ออกเดินทางขั้นตํ่า 15 ท่ าน หากเดินทางตํ่ากว่ ากําหนด มีความจําเป็ นทีต่ ้ องเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม ***
ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึน้ ของภาษีนาํ้ มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน
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อัตราค่าบริการ ***บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )***
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ***ไม่ มรี าคาเด็ก ***

พักเดีย่ ว

11-16, 13-18 ม.ค.62
21-26 ก.พ., 24 ก.พ.-1 มี.ค.,7-12, 21-26 มี.ค. 62

18,999.19,999.-

4,900.-

รายการนี้จะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน ร้ านบัวหิมะ-หยก-ผ้ าไหมหรื อยางพาราเพื่อสุ ขภาพ
เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 60-90 นาที **

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุก
ครั้ง หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่ งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่าน
ชํ าระเงินเพิ่ม 1,500 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่ องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่ งได้ รับการสนับสนุ นจากการท่ องเที่ยวจีนและ
ร้ านค้าต่ างๆ

ข้ อควรระวัง ท่ านใดทีม่ พี าสปอร์ ต 2 เล่มหรือเปลีย่ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ โดยไม่ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
กรณีทเี่ ดินทางไม่ ได้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ตก่อนส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละก่อนการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้ จ่ายส่ วนนํ้าหนักที่เกินเอง ***
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ านละ 1,000 บาท หรือแบบวีซ่าเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท)
-ค่าทิปไกด์ , คนขับรถ , หัวหน้ าทัวร์ ไทย รวม 180 หยวน/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท ช่ วงเทศกาล 10,000 พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหรื อหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสําหรับกรุ๊ปที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจําที่พกั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
5.ยกเว้น กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจํา กับสายการบินหรื อ กรุ๊ ปที่มี การการันตี ค่ามัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่างประเทศและไม่ อ าจขอคื นเงินได้ รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ
@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ กรุณาส่ งเอกสารพร้ อมสลิปใบโอนเงินมัดจํา

สํ าเนาพาสปอร์ ตถ่ ายแบบชัดเจนเต็ม 2 หน้ า (พาสปอร์ ตมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนเดินทาง)
ตัวอย่ างสํ าเนาพาสปอร์ ตสํ าหรับยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป
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เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าแบบเดี่ยวทีส่ ถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง (พาสปอร์ ตมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนก่ อนเดินทาง)
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว (รู ปถ่ายใช้ตามเงื่อนไขของสถานฑูตกําหนด)
3. เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยูป่ ั จจุบนั และที่อยูท่ ี่ทาํ งาน (ถ้ามี)
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ มีบิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
4. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า
การยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเพศที่ 3*** ต้ องโชว์ ตัวต่ อสถาทูต***
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1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. หนังสือรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
5. สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า

ตัวอย่ างรูปถ่ ายสํ าหรับยืน่ วีซ่าเดีย่ วทีส่ ถานฑูตจีน

อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
1.
2.
3.
4.
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-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อ นําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อ ง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อ เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
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