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คุนหมิงVIP
คุนหมิง-หลอผิง-หม่าหลิงเหอ
ภูเขาหมื่นยอด-น้าตกเก้ามังกร-วัดหยวนทง
6วัน 5 คืน
โดย

บินตรงสูค
่ ุนหมิงโดย สายการบิน
CHINA EASTERN AIRLINES

ชม หุบเขาน้้าตกร้อยสาย “หม่าหลิง
เหอ”
 พิชต
ิ ภูเขาหมื่นยอด
 ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย
 ชมความงดงามของ น้้าตกเก้ามังกร
 ชม ต้าหนักทองจินเตี้ยน
 ขอพรพระ ณ วัดหยวนทง
 ช็อปปิ้งถนนคนเดิน
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โปรแกรมทัวร์
วันแรก
13.30 น.

15.55 น.
19.25 น.
คํ่า
วันที่ 2
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิง
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 โดยสายการบิน CHINA
EASTERN AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่จาก ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับ
ท่าน
เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิงโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ยเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “นคร
แห่งฤดูใบไม้ผลิหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUISHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
คุนหมิง – ร้านยางพารา - เมืองซิงยี่ – หุบเหวน้ําตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (รวมขึ้นลิฟท์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านแวะ ร้านยางพารา ทีข่ ึ้นชือ่ ของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําจากยางพารา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง
ซิงยี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองอยู่ในแนวพรมแดนระหว่างมณฑลยนู นานและมณฑลกุย้โจว ตั้งอยู่บนที่
ราบสูงหินปูน ยูนนาน-กุย้โจว-กวางสี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่านเดินทางสู่ หุบเหวนํ้าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามระดับโลกของ ประเทศจีน แม่น้ําหม่าหลิงเหอใช้
เวลาเป็นล้านๆ ปีกัดเซาะส่วนหนึง่ ของภูเขาหมื่นยอดจน กลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ที่มคี วามลึกอยู่ระดับราว 200-400 เมตร
ตลอดความยาวของหุบเหวนี้มีสายน้ําตกลงมาจากหน้าผาทัง้ สองข้างหน้าน้ําหลากสายน้ําจะแสนตระการตา หน้าน้ําน้อยมีน้ําตก
เล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนีเ้ รียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ จากนัน้ นําท่าน โดยสารลิฟท์เพื่อขึ้นไปยังด้านบนของอุทยาน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ XIN YI GREEN LAKE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองซิงยี่ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถราง) – ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย – เมืองหลอผิง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาหมื่นยอด จากนั้นนําท่าน นั่งรถราง เที่ยวชมภาพความงาม ชมวิวภูเขารูปปิรามิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา เป็น
ภาพพาโนรามาอั น มโหฬารและยิ่ ง ใหญ่ ข องภู เ ขาหิ น ปู น รู ป โดม รู ป กรวย รู ป ปิ ร ามิ ด ที่ ป รากฏเป็ น ภู เ ขาหิ น ปู น ยาวพรื ด
สลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตายอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่นาแม่น้ําและหมู่บ้านผสมผสานกับภูมิ
ประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย ชมช่องแคบซานเสียเล็ก หรือหลูปู้เก๋อ เป็นช่องแคบเล็ก ตั้งอยู่ท างภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง
หลอผิง ประกอบด้วยทัศนียภาพ 3 จุด ทะเลสาบหลูปู้เก๋อเขื่อนผลิตไฟฟ้า ทะเลสาบตัวอีเหอ นําท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของจุดที่
สําคัญ คือทะเลสาบหลูปู้เก๋อมีความยาว 19.8 กิโลเมตรในทะเลสาบมี 3 ช่องแคบ มีลั กษณะคล้ายช่องแคบแยงซีเกียง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ช่องแคบสงซื่อเสี่ย ช่องแคบติหลิงเสี่ยและช่องแคบซวงเซี่ยงเสี่ย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหลอผิง (ใช้เวลา
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คํ่า

วันที่ 4
เช้า

เที่ยง
บ่าย
คํ่า
วันที่ 5
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
วันที่ 6
เช้า

เที่ยง
13.15 น.

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวัน ตกของมณฑลกุย้โจว เป็นถิ่นฐานด้งัเดิมของชน เผ่าอี๋ ม้ง
และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เสร็จแล้วนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ RONG TING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เมืองหลอผิง – น้ําตกเก้ามังกร – อําเภอป่าหิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกเก้ามังกร เป็นน้ําตกที่แบ่งเป็นหลายๆ ชั้นตามขั้นบันไดและชั้นที่ใหญ่ที่สุด สูงประมาณ 56 เมตร กว้าง
ประมาณ 110 เมตรความยาวทั้งหมดของน้ําตกประมาณ 2 กิโลเมตร สายน้ําาจากแม่น้ําาเก้ามังกรไหลเทลงมาจากหน้าผาภูเขาที่
สูงชัน กระเด็นขึ้มาสะท้อนกับ แสงอาทิตยเกิดสายรุ้งรอบน้ําตกสวยงามตระการตา จัดเป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ ของ
ประเทศจีน (ให้ทุกท่านขึ้นรถรางชมความงดงามด้านบน และเดินเที่ยวลัดเลาะตามไล่เขาลงมา ด้านล่าง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อําเภอป่าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BO CHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
คุนหมิง – ร้านนวดฝ่าเท้า - ตําหนักทองจินเตี้ยน – ถนนคนเดิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลบั สู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยนู นาน
มีประชากร 33 ล้านคน จากน้ันนําท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิ เศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใคร
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จัก กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพอง และแมลงกั ดต่อยเป็นยา
สามัญประจําบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
นําท่านเที่ยวชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมยัราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึก
ผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็ นตําหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทําให้
ตําหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงไดช้ัอว่า “ตําหนักทอง” จึงนับได้ว่าเป็นตําหนัก ที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากน้นั้นท่านแวะ
ร้านใบชา ชิมชาอู่หลงและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ จากนั้น ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝาก
ญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ําาจิ้มไทยรสเด็ด
พักที่ LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้านหยก - วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับ นําโชคให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า จากนั้นนํา ท่านนมสัการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ
วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นําท่านนมัสการ พระพุทธรูป
จําลอง ซึ้งอัญเชิญมาจากประเทศไทย
รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารชุด KFC ท่านละ1 ชุด
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741
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ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........
****************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ เม.ย. – มิ.ย. 2561
พักห้องละ 2 ท่าน
30,900
27,900
30,900
29,900
27,000
27,000

วันเดินทาง
13 – 18 เม.ย. 61 วันสงกรานต์
19 – 24 เม.ย. 61
1 – 6 พ.ค. 61 วันแรงงาน
24 – 29 พ.ค. 61
7 – 12 มิ.ย. 61
21 – 26 มิ.ย. 61

ราคาเด็ก
30,900
27,900
30,900
29,900
27,000
27,000

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ ! ราคานี้ลง 3 ร้าน ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านหยก ร้านยางพารา
ขั้นตอน เงื่อนไข และรายละเอียดการจอง
*รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น
ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
*** 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง โดยมีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยและภาษีน้ํามัน
3. ค่าโรงแรมที่พกั (พัก 2 ท่าน/ห้อง หรือกรณีพัก 3 ท่าน /ห้อง เป็นเตียงเสริม)
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ จีน
5. ค่าประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7. ค่าพาหนะนําเทีย่ วตามสถานที่ตา่ ง ๆ ดังระบุในรายการ
8. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการ
9. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นําเทีย่ ว เพื่ออํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. แจกน้ําดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
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1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซัก รีด ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ 30*6 วัน = 180 หยวน/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 15,000 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางบริษัทฯ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทําการจอง ค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทีเ่ บอร์ 02-559-2555 และแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้
เดินทางถูกต้องตามตัวสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และชําระค่ามัดจําแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
จอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.

ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซา่ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสารให้ทางบริษัทฯ ช้ากว่า
กําหนด ทางบริษัทมีความจําเป็นต้องเรียกเก็บค่ายื่นวีซ่าเร่งด่วนเพิ่ม 1,050 บาท ให้กับทางสถานทูตจีน

4.

พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนขึน้ ไป นับจากวันเดินทาง หากไม่แน่ใจกรุณาสอบถามตัวแทนจาหน่าย

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป สําหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง ไม่คืน
ค่าวีซ่า
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระ ไว้
แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง ไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตาม
จริง
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6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้น ๆ
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
9 สิ่งของ "ต้องห้าม" ขึ้นเครื่องบิน
1. เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิน้ เกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น้ําหอม สบู่เหลว สเปรย์
ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถนําใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้ ทั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้าย ที่เข้มงวดขึ้นหลังจาก
เหตุการณ์ 911 แต่ถ้าเป็นยาที่จําเป็นต้องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ชุดยาแก้เบาหวาน
2. แบตเตอรี่สํารอง (Power Bank) ไม่สามารถนําแบตเตอรี่สํารองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่นําไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้
โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สํารองที่มีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
3. อาวุธ ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟ
แช็ก ปืนเด็กเล่น
4. ของมีคม ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทําให้เกิดอันตราย แต่หาก
เป็นของใช้ที่จําเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน
5. วัตถุไวไฟ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เช่น น้ํามันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ํามัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ
6. อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารต่าง ๆ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม
7. สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้อื่นแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย
8. สารอันตรายต่าง ๆ เช่น สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี
เช่น ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรี่ที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ํากรด ปรอท ฯลฯ
9. สิ่งของอื่น ๆ เช่น แม่เหล็ก น้ําแข็งแห้งเป็นต้น
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน ในการยื่นวีซ่า(สําหรับพาสปอร์ตไทย)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ
มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง 3.3ซม.X 4.8ซม. 2 ใบ รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสี
ขาวเท่านั้น ห้ามใช้สติ๊กเกอร์หรือรูปปริ้นท์จากคอมพิวเตอร์ ห้ามยิ้ม ห้าม
ใส่เสื้อสีขวา ห้ามสวมแว่นตาและเครื่องประดับ สวมชุดธรรมดา ห้ามใช้
รูปถ่ายข้าราชการ คนมุสลิมต้องเปิดเห็นใบหน้า
3. กรณีผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนทุกแขนง ต้องแนบใบรับรองการทํางาน
ระบุชื่อผู้เดินทาง, ตําแหน่ง, วันเดินทาง,วันกลับ พร้อมระบุว่าจุดประสงค์
ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
4. กรณีเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
a. สําเนาใบสูจิบัตร พ่อและแม่เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้อง
b. ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุลทุกใบ ของเด็กและผู้ปกครอง (ถ้ามี) ทางสถานทูตต้องการเช็คว่าตรงกับชื่อบนใบสูติบัตรหรือไม่
c. สําเนาหน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ และเซ็นรับรองทั้งพ่อและแม่ด้วย
d. สําเนาใบหย่าของพ่อและแม่ (ถ้ามี)
e. ใบยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบ้านของเด็ก กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมพ่อ
และแม่
f. หากเด็กเดินทางกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ทั้งพ่อและแม่ ให้แนบใบยินยอมให้เดินทางระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมเด็ก และความสัมพันธ์กับ
เด็ก
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบเรื่องการ
อนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง และโปรดดูแลเอกสารของท่านไม่ให้สูญหายระหว่างการเดินทาง
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
a. ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
b. หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
8. กรุณาเตรียมเอกสารทัง้ หมดพร้อมส่งให้บริษัทฯ ภายใน 15 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีลูกค้าส่งเอกสารล่าช้า มีความจําเป็นต้องเรียกเก็บ
ค่าบริการวีซา่ เร่งด่วนเพิ่มให้กับทางสถานทูตจีน ท่านละ 1,050 บาท
9. กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ระบุข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานทีศ่ ึกษา สถานที่
ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน เบอร์โทรศัพท์ญาติที่ตดิ ต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน่
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายังบริษทั เพื่อยื่นวีซ่า เพื่อเป็นการ
ป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองที่ใส่พาสปอร์ตออก
ก่อนยื่น

โปรดกรอกเอกสาร สําหรับเป็นข้อมูลในการยื่นวีซ่าจีน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตรงตามหน้าPassport).......................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................อายุ..........เลขที่บัตรประชาชน................................สัญชาติ..........
วุฒิการศึกษา........................................สถานะภาพ ( )โสด ( )แต่งงาน ( )หม้าย ( )หย่าร้าง
ชื่อคู่สมรส.................................................................อาชีพคู่สมรส................................................

ที่อยู่บ้านตามทะเบียนบ้าน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์บ้าน..............................เบอร์มือถือ.................................
อีเมล..................................................................................................................
ที่ทํางาน
ชื่อสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................อาชีพ/ระดับชั้นที่ศึกษา.......................................ตําแหน่ง...................................
เบอร์ที่ทํางาน/เบอร์สถานศึกษา.........................................

สมาชิกในครอบครัว
1.ชื่อ-สกุล.........................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์...................
2.ชื่อ-สกุล.........................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์...................
3.ชื่อ -สกุ ล .........................................สั ญ ชาติ . ...............อาชีพ ........................ ความสั มพั น ธ์. ..................4.ชื่ อ -สกุ ล
.........................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์...................

**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล.......................................................................สัญชาติ................... ..........อาชีพ ........................ความสัมพันธ์
..........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................................

 กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถให้เอกสารตามที่บริษัทเรียกเก็บได้ เป็นเหตุให้ทางสถานทูตปฎิเสธการออกวีซ่าให้กับลูกค้า ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย และไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 แผนกวีซ่า สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ที่ 02-245-0888
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