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CHINA
ครบสูตรคุนหมิง ไหว้พระ เล่นหิมะ ดูโชว์
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)
6 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์
 พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะและอาหกาศสุดเย็น
 ชมวัดลามะ...จําลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
 อิสระช้อปปิ้งข ณ เมืองโบราณลี่เจียง....เมืองโบรารจงเตี้ยน
 เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
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วัน
1
2

3
4
5
6

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง
กรุงเทพฯ-คุนหมิง

เย็น
✈

โรงแรมที่พัก
HUISHENG HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 *
LIJIANG DARGON
HOTEL หรือเทียบเท่า 4
*

คุนหมิง-ต้าหลี-่ เมืองโบราณต้าหลี-่ ผ่าน
ชมเจดีย์ 3 องค์- ต้าหลี-่ ลี่เจียง-เมือง
�
�
�
โบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)TIANRUI SUNSHINE
โชว์จางอวีโ้ หมว-อุทยานน้ําหยก-ร้านใบ
HOTEL หรือเทียบเท่า 4
�
�
�
ชา-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่นา้ํ แยง*
เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีนา้ํ
Z MAX HOTEL
�
�
�
เงิน(รวมกระเช้า)-แชงกรีล่า-ต้าหลี่
หรือเทียบเท่า 4 *
ต้าหลี-่ ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี-่
LONGWAY HOTEL
คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อป
�
�
�
หรือเทียบเท่า 4 *
ปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านนวดฝ่าเท้า-วัดหยวนทง-คุนหมิง✈
�
�
กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 120 หยวน /ท่าน/ทริป

เครื่อง
ที่นั่งแบบ 3-3

บริการน้า
ํ ดื่มบนเครื่อง

-

ทั้งขาไป ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป – ขากลับ ท่านละ 2 ใบ
ใบละ 23 กก.

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
17.30 น. คุณะพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมอ
ิ าคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน
้ 4 ประตู
ทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ให้กับทุกท่าน
20.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ MU5078
00.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิงผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้น
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นําคณะเดินรับประทานอาหารเช้า
ที่พัก
HUISHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่สองของการเดินทาง
คุนหมิง-ต้าหลี-่ เมืองโบราณต้าหลี-่ ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์- ต้าหลี-่ ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่
เจียง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งต้ า หลี่ ( ใช้ เ วลาเดิน ทางประมาณ 5 ชั่ ว โมง) เขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชน
กลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่าน
เจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ.
937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาว
มองโกลพิ ชิตลง แต่ก็ ยั งคงเหลือ ร่ องรอยอารยธรรมเก่ า ให้ พบเห็น ได้บ นเส้ นทาง
จากต้าหลี่ถึงลี่เจียง จากนั้นนําท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอัน
สงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้าชมซาก
เมื อ งเก่ า และกํ า แพงเมื อ งโบราณพร้ อ มชมหลั ก ศิ ล าหนั น เจาซึ่ ง บั น ทึ ก เรื่ อ งราว
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับราชวงศ์ถัง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางต่อ ระหว่างทางผ่านชม เจดีย์ “ซานถ่า” หรือเจดีย์ 3 องค์ แห่ง
บ่าย
วัดฉงเซิ่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ
ไห่ ประกอบด้วยเจดียส
์ ีขาวสวยงาม 3 องค์โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรสร้าง
ขึ้ น ในสมั ย ราชวงศ์ ถั ง ซึ่ ง จะมี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ เจดี ย์ ใ นเมื อ งซี อ านซึ่ ง เป็ น
สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์สร้างเพิ่มเติมทีหลัง
ในสมั ย ราชวงศ์ ห ยวน ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ พุ ท ธศาสนากํ า ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ใน
ประเทศจี น และได้ มี ก ารบู ร ณะเจดี ย์ เ หล่ า นี้ ใ นช่ ว งปี ค.ศ.1978 ก็ ไ ด้ ค้ น พบ
โบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้นในองค์เจดีย์ เดินทางสู่เมืองลี่เจียง
เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือ เป็นชน
กลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้าง
ทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนํา
ท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมา
ในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบ
ล้อมด้วยสายน้ําน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มี
รูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่าง
สมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลํา
ธารน้ําที่ไหลผ่านเมืองแห่งนีด
้ ้วยความสวยงามเหล่านีท
้ ําให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูก
บันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ําคืนก็มี
การประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
LIJIANG DARGON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
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วันที่สามของการเดินทาง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) -โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ําหยก-ร้านใบชา-ลี่
เจียง-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ําแยง-เมืองโบราณจงเตี้ยน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก
ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขา
แห่ ง นี้ บริ เ วณเขามี ต้ น ฉํ า ฉายู น นานที่ มี อ ายุ ก ว่ า พั น ปี เ ทื อ กเขานี้ ห ากมองดู แ ล้ ว
ลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาจากนั้นนําท่านสู่
โรงละคร เดินทางสู่ อุทยานน้ําหยกซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ําที่ซึม
มาจากการละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรม
ของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลัก
ด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่ อข้ างซ้ ายเป็ นแม่ และน้ํา ตกมัง กรที่ ไหลหลั่ งไปตามไหล่ เขา
แบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ําชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ําชั้นที่สามชื่อว่า
มังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า
500 ปี จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก
จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็น
เวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา
เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียงความสําเร็จของการ
แสดงคงต้องยกเครดิตให้กบ
ั จางอีโ้ หมวผู้กาํ กับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุด
ได้ ฝ ากผลงานไห้ กั บ พิ ธี เ ปิ ด -ปิ ด กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก (BEIJING
2008) ที่ ส ร้ า งความ
ประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดินทาง
ดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์เ ปลี่ย นเป็นโชว์ลี่ สุ่ยจิ นซา
แทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังรับประมานอาหารแวะชิมชา ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้น
ท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน(ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของ
เมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700
กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและ
สัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า
“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่
วาน)เกิดจากแม่น้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมา
กระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิด
เป็ น “โค้ ง แรกแม่ น้ํ าแยงซี ” ขึ้ น นํ า ชมเมื อ งโบราณแชงกรีล่ า เป็น ศู น ย์ รวมของ
วัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของ
คนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
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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
วันที่สี่ของการเดินทาง
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน(รวมกระเช้า)-แชงกรีล่า-ต้าหลี่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไป
ทางเหนือ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300
ปี มีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะ
องค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคัง
ซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้าง
ตามแบบพระราชวั งโปตาลาในเมืองลาซา(ทิ เบต) ที่ มีหอประชุ มหลัก 2 ห้องและ
โอบล้ อ มไปด้ ว ยห้ อ งพั ก สํ า หรั บ พระกว่ า 100 ห้ อ งนอกจากนี้ ยั ง มี โ บราณวั ต ถุ อี ก
มากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นําท่านเดินทางสู่ หุบเขา
พระจันทร์สีน้ําเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ประกอบด้ ว ย 13 ยอดเขา เรี ย งรายต่ อ กั น ลั ก ษณะคล้ า ยมั ง กร เป็ น หุ บ เขาที่ มี
ทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของ
ผู้มาเยือน นําท่านโดยสารนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศู นย์ท่องเที่ยว
หุ บ เขาพระจั น ทร์ สี น้ํ า เงิ น และเปลี่ ย นกระเช้ า ต่ อ ไปยั ง จุ ด บนสุ ด ของ หุ บ เขา
พระจันทร์สีน้ําเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุม
ยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุม
เกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นคณะเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
Z MAX HOTEL & RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *
วันที่ห้าของการเดินทาง
ต้าหลี่-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งตลาด
กลางคืน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
แวะชมสินค้าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ําล้ําคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด
ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า หลังอาหาร
เช้านําคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง(ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง
24 เผ่ า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ถึ ง 15,561 ตารางกิ โ ลเมตร อยู่ สู ง เหนื อ ระดั บ น้ํ า ทะเล
ประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่
เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ก็คือธรรมชาติที่สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก
แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง นําท่านแวะชม ร้านผ้าไหม สินค้าที่มี
คุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถ นนกลางคืน ให้
ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าต่างๆมากมายบฝากคนทางบ้าน
ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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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
ที่พัก
LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่หกของการเดินทาง
ร้านนวดฝ่าเท้า-วัดหยวนทง- คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใครพร้อม
ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม้ ผุ พ องและแมลงกั ด ต่ อ ยเป็ น ยาสามั ญ ประจํ า บ้ า น นํ า คณะเข้ า ชมวั ด
หยวนทงซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง
เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัด
ตกแต่ ง ร่ ม รื่ น สวยงามกลางลานมี ส ระน้ํ า ขนาดใหญ่ มี ส ะพานข้ า มไปสู่ ศ าลาแปด
เหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชิน
ราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้
อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หากไฟล์ทมีการเปลี่ยนแปลงหรือใดๆที่ไม่สามารถไปรับประทานอาหารได้ทัน
ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนเป็นเป็นชุด MC DONALD หรือ KFC ที่สนามบินแทน
สมควรแก่เวลานําท่านสู่สนามบินคุนหมิง
18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5077
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

ครบสูตรคุนหมิง ไหว้พระ เล่นหิมะ ดูโชว์ 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)
กําหนดการเดินทาง
15-20 พฤษภาคม 61
29 มิถุนายน - 04 กรกฏาคม 61

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

23,991

23,991

23,991

5,500

23,991

23,991

23,991

5,500

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว ติดต่อเจ้าหน้าที”่
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป
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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
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบ
ั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว
ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ
เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่าย
ทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ
้ งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
ค่ามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืน
เงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนือ
่ งจากค่าตัว๋ เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน
้ ๆ
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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
กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี้รวม

1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด

2.

ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทีย
่ วตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ํ มัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านัน
้
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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
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มก
ี ารเรียกเก็บ//สัมภาระ
ติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้าํ หนักของกระเป๋า
สัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการ
บินกําหนด
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีทน
ี่ ้ําหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนด ท่านละ 2 ใบ ใบละ 23
กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ
่ งดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนขับรถท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทย
แล้วแต่ดุลพินิจของท่าน

8.

ค่าธรรมเนียมการยืน
่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่าเดี่ยว (ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500
บาท

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ

1.

บริษัทฯ มีสท
ิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอื่นๆทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน
้
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัตเิ หตุต่างๆ
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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
3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีท
่ ่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน
้

4.

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ

5.

รายการนีเ้ ป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้
สํารองทีน
่ ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตาม
รายการนีอ
้ าจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครือ
่ งบินปรับสูงขึ้น บริษท
ั ฯ
สงวนสิทธิท
์ ี่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย
่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษท
ั
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริการนัน
้ ๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิใ์ นการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
้ ีอํานาจของบริษท
ั ฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทงั้ นี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเทีย
่ วสถานทีอ
่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจํา
คืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น และทางบริษท
ั จะเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11. ในกรณีทล
ี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ
ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนัน
้ ทางบริษัท ฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมี
สภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและ
ตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ พืน
้ หลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้มเห็นฟัน
ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดข้าราชการ และ
ต้องไม่ใช่สติก
๊ เกอร์ หรือรูปปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผูท
้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบต
ั ร
ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเี่ ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8.

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานทีท
่ ํางานตําแหน่งงานทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบน
ั ทีอ
่ ยูท
่ ี่ทาํ งาน
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉก
ุ เฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรด
รับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มทีม
่ ี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พร้อมส่งให้บริษท
ั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน
่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร เป็นเอกสิทธิข
์ องสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้น
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Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
การทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจาก
บริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้อง
ตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทท
ี่ ํางานในประเทศไทย และ

มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ ไทยเท่านัน
้
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ
่ งจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษท
ั สามารถขอวีซ่า
ให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอน
ื่ ๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต
่ ้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มอ
ี ายุการใช้งานไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า
และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรอง
ตราประทับร้านที่แปล)
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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
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด
่ ูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถา่ ยไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริน
้ จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี
ลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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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
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*
้ *

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.................................................................................................................................................
.......................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถก
ู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ
่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย
 เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่
..............................เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย
 เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................
เดือน.............................ปี.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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