...เยือน คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน แปลตามตัวไดวา เมฆ

ใตอิสรภาพที่ไรพรมแดน นําทานสัมผัสเสนทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม
เต็มไปดวยทุงหญา ดอกไม และภูเขาหิมะ ความงดงามที่ไมอาจบรรยายได
หมด เราจึงอยากใหทานสัมผัสไดเองไดท.ี่ ... “สวิสเซอรแลนด...เมืองจีน”

 กําหนดการเดินทาง

4-8 ธ.ค. 2554

วันแรก
08.00 น.

10.05 น.
13.10 น.

ค่ํา

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ตาหลี่
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมี
เจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทา น
เดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742 
ถึงทาอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมืองที่ ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ลานคน โดยเปน
ชนกลุมนอยถึง 24 เผา ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตรอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิง
ไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปจึงทําใหมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได
สมญานามวา “ นครแหงฤดูใ บไม ผลิ ” และมีช นกลุ มน อยอาศั ย อยู กว า 26 กลุ ม และสิ่งที่ มีเ สน หดึงดู ด
นักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานโดยสารรถโคชสู เมืองตาหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู
ระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุมนอยอาศัยอยู
รวมกันกวา 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อวา “ หนันเจา ” หรืออาณาจักรนานเจา ( ค.ศ. 738 – 903 ) จนกระทั่งชาวไปได
เขามาสถาปนาอาณาจักรตาหลี่ ( ค.ศ. 937 ) และตอมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตาหลี่ก็ถูก กุบไลขาน ผูเปน
จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แตก็ยังคงเหลือรองรอยอารยธรรมเกาใหพบเห็นไดบนเสนทางจากตาหลี่ถึงลี่เจียง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ตาหลี่ – วัดเจาแมกวนอิม - เมืองโบราณตาหลี่ – เจดีย 3 องค (ผานชม) – ลี่เจียง – เมืองเกาลี่เจียง
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานชม วัดเจาแมกวนอิมแปลงกาย ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายโดยแบกกอนหินใหญไวขาง
หลัง เพื่อขวางทางทหารมิใหรุกรานเขาเมืองได ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงนี้ขึ้นในราชวงศถัง เปนวัดที่มี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแหงหนึ่ง จากนั้นนําทานเดินทางตอสู “ ตาหลี่กูเฉิง ” หรือ เมืองโบราณแหงตาหลี่ สัมผัส
บรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไทเหอ อันเปนนครหลวงของอาณาจักรโบราณนานเจา ชมซากเมืองเกาและ
กําแพงเมืองโบราณ พรอมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเปนหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สรางเมื่อป ค.ศ. 766 ที่ไดบันทึก
ระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว จากนั้นนําทาน ผานชมดานนอก “ ซานถา ” หรือ เจดีย 3 องค
อันเปนสัญลักษณของเมืองตาหลี่ที่โดดเดนงดงามอยูริมทะเลสาบเออไห ประกอบดวยเจดียสีขาวสวยงาม 3 องค
โดยองคกลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสรางขึ้นในสมั ยราชวงศถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดียในเมืองซีอาน
สวนองคเล็กอีก 2 องค สรางเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศหยวน ซึ่งเปนชวงที่พุทธศาสนากําลังไดรับความนิยม
สูงสุด ในประเทศจีน เจดีย 3 องคมีอายุกวา 1,000 ป และไดมีการบูรณะเจดียเหลานี้ในชวงป ค.ศ.1978 ก็ได
คนพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กวา 600 ชิ้น ในองคเจดีย นําทานแวะเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก
หรือ เผเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ของฝากอันล้ําคาที่ขึ้นชื่อของจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานโดยสารรถโคชสู เมืองลี่เจียง เปนเมืองซึ่งตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เปนถิ่นที่อยูของชาว
หนาซี ถือเปนชนกลุมนอยที่มีความนาสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เชน การมีโครงสรางทาง
สังคมแบบสตรีเปนใหญ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณที่เปนเอกลักษณอีกดวย นําทานชม เมืองเกาลี่เจียง
ชมชีวิตความเปนอยูแบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือใหไดพบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหนาซี มีอายุ
ยอนหลังไปถึงราชวงศหยวนกวา 800 ป ไดรับประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปน “ เมืองมรดกโลก ” จากนั้น
นําทานชม ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ ใหทานได
ชมการสาธิตการนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด วย
วิธีธรรมชาติ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...อาหารไทย
 พักที่ GRAND LIJIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ลี่เจียง – ทุงราบหวินซานผิง – อุทยานน้ําหยก – สระน้ํามังกรดํา – ตาหลี่
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานโดยสารรถกระเชาไฟฟาขึ้นสูบริเวณ ทุงราบหวินซานผิง ที่มีตนสนอายุกวาพันป เพื่อชมทัศนียภาพอัน
แสนงดงามของธรรมชาติ และจากที่นี่ทานสามารถมองเห็นความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งอยูทางดาน
ทิศตะวันออก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ สูงจากระดับน้ําทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแลวมีลักษณะคลาย
มังกรนอนอยูบนกอนเมฆ จึงเปนที่มาของชื่อเทือกเขาแหงนี้ ทุงราบหวินซานผิงเปนทุงหญาที่เขียวขจี อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลกวา 3,000 เมตร ซึ่งทานสามารถชื่นชมธรรมชาติที่โอบลอมดวยขุนเขาในทัศนียภาพของธรรมชาติ
ที่งดงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บาย

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หา
เชา
08.10 น.
09.05 น.

นําทานชมการแสดงโชว IMPRESSION LIJIANG โชวอันยิ่งใหญ โดยผูกํากับชื่อกองโลก จาง อวี้ โหมว ได
เนรมิตใหภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง และบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง โดยใชนักแสดงกวา 600 ชีวิต
แสง สี เสียง การแตงกายตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยู และชาวเผาตางๆ ของเมืองลี่เจียง จากนั้นนํา
ทานชม อุทยานน้ําหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหงนี้เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของ
ชนเผานาซี กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบดวย ประตูสวรรค ซึ่งมีรูปปนแกะสลักดวยไม ขางขวา
เปนพอ ขางซายเปนแม และน้ําตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวา “ มังกรออก
ถ้ํา ” ชั้นที่สองมีชื่อวา “ มังกรเลนน้ํา ” ชั้นที่สามมีชื่อวา “ มังกรโบยบิน ” และยังมี ตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่
สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกวา 500 ป จากนั้นนําทานสู “ เฮยหลงถัน ” หรือ สระมังกรดํา ชมความ
งดงามของอุทยานที่กวางใหญและน้ําในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถสะทอนภาพทิวทัศนของภูเขาหิมะใหเห็น
ไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นที่นี่ยังเปนจุดที่ทานสามารถชมยอดเขามังกรหยกไดอยางงดงามและชัดเจนอีกดวย
จากนั้นนําทานโดยสารรถโคชกลับสู เมืองตาหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ในมณฑล
ยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉางซาน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ตาหลี่ – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานโดยสารรถโคชกลับสู เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ซึ่งหอมลอมดวยภูเขา สูงทั้งสาม
ดาน สวนดานใตติด ทะเลสาบเตียนฉือ จึงทําใหเมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดป จากนั้นนําทานแวะ ชิม
ชา ตนกําเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
นําทานเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู ใหทานไดเพลิดเพลินชมสวนอุทยานและในฤดูหนาวจะมีฝูงนกนางนวลบิน
มาอยูที่อุทยานนี้ จากนั้นนําทานชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่
ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIN JIANG ตึก B HOTEL หรือเทียบเทา
คุนหมิง – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชา (อาหารชุด)
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองคุนหมิง
บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 741 
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ..............
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา     
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป ***)
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 กําหนดการเดินทาง 4-8 ธ.ค. 2554
อัตราคาบริการ
หมายเหตุ

ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักเดี่ยวจายเพิ่ม
ราคาทัวรนี้

ไมมีราคาเด็ก/แจกกระเปา

ทานละ
ทานละ

21,900
4,000

บาท
บาท

ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน

โลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่
ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว )
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝาเทา , ไขมุก , ผาไหม , คริสตัล ซึ่งจําเปนตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราคาบริการดังกลาวรวม
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม ,คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
 คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
 คาทิปไกด วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน แปลวา เดินทางทั้งหมด 5 วัน จายไกด
50 หยวน คนขับ 50 หยวน ทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความเหมาะสม
 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 %
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
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3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง ) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทย
เดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
5.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปน
การเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย
ไมแจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอ นออกเดินทางแลว
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10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดิ นทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟาเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ รูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร ( รูปใหมถายไมเกิน 6 เดือน อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เทานั้น )
4. กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต +
รูปถาย 2 ใบ + ที่อยู+ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2. หนังสือเดินทางคนไตหวัน ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิว เตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
 ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
 ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี*้ *
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เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.....................................................................SURNAME......................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ............................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน............................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................................................................
ตําแหนงงาน..........................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................รหัสไปรษณีย .................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่............................เดือน..........................ป............................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ........................................................................................
เมื่อวันที่........................... เดือน...........................ป............................. ถึง วันที่.............................เดือน.............................ป............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION..........................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION..........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033

คุนหมิง-ตาหลี่-ลี่เจียง 5D4N MU/YING-160611
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