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ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล่า(บินภายใน)
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไช่น่าอีสเทิร์น (MU)
ราคาเพียง

38,888.-

รายการทัวร์ + ตั๋วครื่องบิน







เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ
ชมความงามของธรรมชาติและ ทะเลสาบสีฟ้าใส ณ อุทยานย่าติง
ชม 3 ภูเขาหิมะ แห่งพระโพธิสัตว์ ได้รับขนานนามว่า THE LAST SHANGRI-LA ณ อุทยานย่าติง
ชมวัดลามะ จําลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 30 เม.ย. – 05 พ.ค. 62

38,888.-

วันที่ 14-19 พ.ค. 62

38,888.-
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ราคาไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่า ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับ รถ รวม 180 หยวน /ท่า น/ทริป

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิ ง(สนามบินคุน หมิ งฉางสุ่ย )(MU5078/19.50-00.05)

2

คุนหมิง-แชงกรีล่า(MU5939/08.25-09.55)-วัดลามะซงจ้า นหลิงทะเลสาบนาพาไห่-เมืองโบราณแชงกรีล่า

3

แชงกรีล่า-ชมวิวระหว่างทาง-ย่าติ ง

4

อุทยานย่าติง(รวมรถประจําอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่ร วมขี่ม้า)

5

ย่าติง-ชมวิวระหว่างทาง-แชงกรีล่ า

6

แชงกรีล่า(MU5932/08.50-09.50)คุน หมิ ง-(สนามบินคุน หมิ ง
ฉางสุ่ย ) -กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ )(MU741/13.15 -14.55)

เช้า

SNACK
B OX

�
�
�
�

เที่ยง

�
�
�
�

ค่า

โรงแรมที่พัก

✈

HUISHENG HOTEL
OR SAME

�
�
�
�

TIANRUI SUNSHINE
HOTEL OR SAME
RIWA AIRPORT HOTEL
OR SAME
RIWA AIRPORT HOTEL
OR SAME
TIANRUI SUNSHINE
HOTEL OR SAME

✈

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1
17.00 น.

19.50 น.
00.05 น.

พักที่

วันที่ 2
เช้า
08.25 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย
่ )-(MU5078/19.50-00.05)
คุณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศชั้ น 4 ประตู ท างเข้ า 10
เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5078
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยู น นาน มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่ สู ง
เหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่
เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ ห์ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วก็ คื อ ธรรมชาติ ที่
สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
HUISHENG HOTEL OR SAME

คุนหมิง-แชงกรีล่า(MU5939/08.25-09.55)-วัดลามะซงจ้านหลิง-ทะเลสาบนาพาไห่-เมือ ง
โบราณแชงกรีล่า
รับประทานอาหารเช้า จัดเป็นแบบกล่อ ง
ออกเดินทางสู่ เมืองแชงกรีล่า โดยเที่ยวบินที่ MU5939
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

เดินทางสู่
เมืองจงเตี้ยน
“แชงกรีล่า”เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต
ตี๋ชิ่ง
ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่ งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักร
หยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม
ของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่
แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” เทีย
่ วชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง
ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า
300 ปีมีพระลามะจําพรรษาอยูก
่ ว่า 700 รูปสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซม
ต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้า งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต)
ที่มี
หอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนีย
้ ังมีโบราณวัตถุอีก
มากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิท
์ ี่มีชื่อเสียงมากทีส
่ ุดเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียงเป็นเมืองซึ่งตั้งอยูใ่ นหุบ
เขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทาง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพที่
เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ทุ่งหญ้านาพาไห่ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์ทงุ่ หญ้ากว้างใหญ่ที่มีฝูงจามรี
ฝูงแพะ และดอกไม้ตามฤดูกาล สัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์ นําชมเมือ งโบราณแชงกรีล่าเป็นศูน ย์ ร วม
ของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมื อ งและ
ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME
แชงกรีล่า-ชมวิวระหว่างทาง-ย่าติง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่เมือง ย่าติง(ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับการสมญานามว่ า แชงกรี่ ล่ า
แห่งสุดท้าย ระหว่าทางทานจะได้ชมทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ของดินแดนที่ราบสูงเสฉวน ระหว่างทางให้ ท่ า น
ชมวิวอันสวยงาม ท่านได้จะเห็นชาวทิเบตออกมาเลี้ยงจามรี และผ่ า นวั ด แบบทิ เ บต ผ่ า นทุ่ ง หญ้ า ป่ า
เปลี่ยนสีที่มีให้เห็นระหว่างทางและวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะอันสวยงามระหว่างตลอดเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย
ค่า
วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

บ่าย
ค่า

นําท่านเดินทางต่อสู่เมือง ย่าติง(ใช้ เ วลาประมาณ 4 ชั่ ว โมง) ให้ ท่ า นอิ ส ระชมวิ ว ความงามของ
ธรรมชาติตลอดทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ RIWA AIRPORT HOTEL OR SAME
อุทยานย่าติง(รวมรถประจาอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมขี่ม้า)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ อุทยานย่าติง (YADING NATURE RESERVE) อุทยานแห่ ง นี้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว่ า
1,344 ตร.กม.ที่ระดับความสูงกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล ภายในอุทยานมียอดเขาศักดิ์สิท์ 3 ยอด
หรือเรียกว่า ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ประกอบไปด้วย ยอดเขาเซี ย นหน่ า ยยื่ อ เปรี ย บเสมื อ น พระ
โพธิสัตว์แห่งความกรุณา ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย เปรียบเสมือน เซียนเทวดาผู้สูงส่ง ยอดเขายานม่ายห
ยง เปรียบเสมือน องค์ทิพย์เทพพิทก
ั ษ์ เป็นที่นับถืออย่างสูงของชาวทิเบต และได้รับสมญานามว่า "THE
LAST SHANGRI-LA"
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านชม ทุ่งหญ้าลั่วหรง และป่าเปลี่ยนสี ให้เวลาถ่ายรูปและเก็บความทรงจํ า อั น งดงามที่ ดิ น
แดนที่อัศจรรย์แห่งนี้ ให้ท่านอิสระถ่ายรูป สูดบรรยากาศบริสุทธิ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่

RIWA AIRPORT HOTEL OR SAME
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วันที่ 5
เช้า

ย่าติง-ชมวิวระหว่างทาง-แชงกรีล่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารภายในโรงแรม
นําท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ เมื อ งจงเตี้ ย น “แชงกรี ล่ า ” (ใช้ เ วลาประมาณ 5 ชั่ ว โมง) ซึ่ ง อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักร
หยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติ ที่ ง ดงาม
ของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่
แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

บ่าย

นําท่านเดินทางต่อกลับสู่ เมือ งจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่ า งทางให้ ท่ า น
พักผ่อน ชมวิวความงามทั้ง 2 ฝั่งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ค่า
วันที่ 6
เช้า
08.50
09.55
13.15
14.55

น.
น.
น.
น.

พักที่ TIANRUI SUNSHINE HOTEL OR SAME
แชงกรีล่า(MU5932/08.50-09.50)คุนหมิง-(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)
-กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ )(MU741/13.15 -14.55)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม(หรือเป็นแบบกล่อง)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
อําลาเมืองแชงกรีล่า เดินทางกลับสู่นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU5932
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และนําท่านต่อไฟล์ท
อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU741
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
และในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล่า(บินภายใน6 วัน 5 คืน MU (GO1DIG-MU001)

อัตราค่า บริการ
ผู้ใหญ่
กาหนดการเดินทาง

พักห้อ งละ 2-3
ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)
ท่านละ

(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 30 เม.ย. -05 พ.ค. 62

38,888.-

38,888.-

38,888.-

6,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 14-19 พ.ค. 62

38,888.-

38,888.-

38,888.-

6,000.-

ไม่รับจอย

**** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่า นละ 8,900.ราคานี้รวมรายการทัว ร์ ตั๋ว เครื่องบิน วีซ่า ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท***
ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทริป
*** หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุล พินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่ว มมื อ ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า นแช่ เ ท้ า ) ,
ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ ย วทุ ก
ท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ า เป็ น หลั ก ไม่ มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์ร วมทั้ ง ไฟล์ บิ น และเวลานั ด หมายทั วร์ หากเกิ ด ความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึ ง เที่ ย วบิ น
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่ า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดิ น ทาง คุ้ ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.

กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รีดฯลฯ
5.
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ใ นรายการ
6.
ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป
8.
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท
วีซ ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้ สํ า เนา
หน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน + รูปถ่ายเห็นใบหน้าชัดเจนสแกนได้ และต้องส่ง
เอกสารล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น
ทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์
ยื่นคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ ดังต่อไปนี้ตั้ งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา
ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่ านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการ
เดิม 4 วันทําการ
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1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน
7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย
15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน
24.โซมาเลีย

กรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุก
กรณี

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ ไ ข
ได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ และอื่ น ๆที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อ ม เช่ น การ
เจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ลง ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ท่ า นสละสิ ท ธิ์ แ ละจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สํ า รองที่ นั่ ง บน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับ สู ง ขึ้ น บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่ า ช้ า เปลี่ ย นแปลง
การบริการจากสายการบิ น บริ ษั ท ฯขนส่ ง หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร บริ ษั ท ฯจะดํ า เนิ น โดยสุ ด
ความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญ ญาใดๆ ทั้ ง สิ้ น แทนบริ ษั ท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ า ช้ า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจั ด หารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ ง สิ้ น และทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุ ก ครั้ ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่า จีนสาหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
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1.
2.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2 ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.
สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้ น
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4.
สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5.
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6.
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสู ติ บั ต รและสู ติ บั ต รของเด็ ก ฉบั บ
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อ
ได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บ ทราบว่ า หากสถานทู ต
ตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศั พ ท์ สุ่ ม
ตรวจทุกวัน)
7.
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ งให้บริษัท
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ า งจั ด ระเบี ย บการยื่ น วี ซ่ า ใหม่ การเรี ย กขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ท ราบ
ล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ
9.
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า ใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่ า นทํ า บั ต รหายในระหว่ า ง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนิ น การขอวี ซ่ า เข้ า ประเทศจี น ด้ ว ย
ตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ ่าหนังสือ เดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่ า และตราเข้ า -ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
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- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทั บ ร้ า นที่
แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อ ไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้อ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อ ท่านส่งหนังสือ เดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ )
*การขอวีซ ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน
่ วีซา่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจี น กรุณากรอกข้อ มูลดังต่อ ไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
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...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สาคัญ มาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต จะมีการโทรเช็ค ข้อมูลโดยตรงกับ ท่าน)

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 อาจทาให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

(GH) GO1DIG-MU001 ทัวร์จีน_ดินแดนสวรรค์ ย่าติง แชงกรีล ่า (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไช่น่าอีสเทิรน์ (MU)

