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CHINA
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
โดยสายการบินไทย
6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์ทัวร์ ….คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เชียงกรีล่า
-

พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้าเงิน
ชมวัดลามะ...จ้าลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
ชมโชว์ฝีมอ
ื ของผู้ก้ากับชื่อดังจางอวีโหมว ..IMPRESSION LIJIANG
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่

2

เมืองโบราณต้าลี-่ วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์
(ผ่านชม) - ต้าลี่ – แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ําแยงซี
เกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรี
ล่า

3

หุบเขาพระจันทร์สีนา้ํ เงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง

4
5
6

ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์
IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้าํ หยก - สระ
มังกรดํา - ร้านใบชา - ต้าหลี่
ต้าหลี่ - คุนหมิง – ร้านหยก – ร้านไข่มุก - ตําหนัก
ทองจินเตี้ยน - อิสระ SHOPPING
วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ–คุนหมิง-กรุงเทพฯ

เย็น

โรงแรมที่พัก

✈

�

Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า
4*

�

�

�

TIANRUI SUNSHINE HOTEL
หรือเทียบเท่า 4 *

�

�

�

GUANGUANG HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 *

�

�

�

Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า
4*

�

�

�

LONGWAY HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4 *

�

�

✈

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 120 หยวน /ท่าน/ทริป

เครื่อง
ที่นั่งแบบ 3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่อง
ทั้งขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 30 กก.

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ -คุนหมิง
07.30 น.
10.50 น.

14.05 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบ
ั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ทัง้ ขาไปและขากลับ เครื่องบินจะแวะรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่
สนามบินเชียงใหม่ ทําให้เวลาขาไปเร็วขึ้น และขากลับถึงช้ากว่ากําหนด ตามเวลาดังนี้
BKK - KMG
TG616
09.30-14.05 น. (เวลานัดที่สนามบิน 06.00 น.)
KMG - BKK
TG617
15.20-18.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน
โดยเป็นชนกลุม
่ น้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร
คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ ปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มี
เสน่ห์ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวก็คอ
ื ธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน
้ นําคณะเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนานตัง้ อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบ
ั ภูเขาฉางซาน
ที่ระดับ 1,975 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรือ
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ค่ํา

อาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ.
1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ ป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบ
เห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Z MAX HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สองของการเดินทาง
เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – ต้าลี่ – แชงก
รีล่า – โค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองไท่เหออันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า
ชมซากเมืองเก่าและกําแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลักศิลาหนันเจาซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชาวน่านเจ้ากับ
ราชวงศ์ถัง ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บน
หลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็น เมื่อทหารของฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคน
วัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกําลังมากมายยากจะต่อสู้ จึงไม่ได้ทําการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไปชาวเมืองจึงสร้างวัด
แห่ง นี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าหลี่นําท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือ เจดีย์ 3
องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ที่โดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์
โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็ก
อีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากําลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน
เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่
7-10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติด
กับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และ
อุดมไปด้ว ยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้ทุ่งหญ้ าภูเขาทะเลสาบและสัตว์ นานาชนิด ด้วยภูมิ ประเทศรวมกับทั ศนียภาพที่
งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้ําแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่วาน)
เกิดจากแม่น้ําแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้ง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ําแยงซี” ขึ้นจากนั้นชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบ
ช่วงแม่น้ําแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง(แม่น้ําทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ําไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30
เมตร ตามตํานานเล่าว่า ในอดีตช่อ งแคบเสือ นี้สามารถกระโดดข้ามไปยั งฝั่งตรงข้ ามได้ จึ งเป็นที่มาของ “ช่อ งแคบเสื อ
กระโจน”นําชมเมืองโบราณแชงกรีล่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็ม
ไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *
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วันที่สามของการเดินทาง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า

กลางวัน

บ่าย

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล ประกอบด้วย
13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์บน
ดิน สะกดทุ ก สายตาของผู้ ม าเยื อ น นํ า ท่ า นโดยสารนั่ ง กระเช้ า ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 2 ช่ ว ง จุ ด แรกคื อ ศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย ว หุ บ เขา
พระจันทร์สีน้ําเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้
ท่านได้สัมผัส กับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิ วทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือ บ
ตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีค .ศ.
1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจําพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลา
มะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อ
เติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง
และโอบล้อมไปด้วยห้องพักสําหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียงเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศ นียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็น
ชนกลุ่ ม น้ อ ยที่ มี ค วามน่ า สนใจทั้ ง ทางขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรมเช่ น การมี โ ครงสร้ า งทางสั ง คมแบบสตรี เ ป็ น ใหญ่
นอกจากนั้นยั งมีภ าษาภาพที่เป็ นเอกลัก ษณ์อี กด้ว ยแวะชมสินค้ าสาหร่า ยเกลียวทองพืชใต้น้ํา ล้ําคุ ณค่า อาหารเสริม เพื่ อ
สุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้านําท่านชมเมืองโบราณลี่เจียงหรือ
เมื อ งโบราณต้า เหยี ย นเจิ้ งซึ่ ง เป็ น เมื อ งที่ ส ร้า งขึ้น มาในสมั ย ต้ นราชวงศ์ถั ง มีป ระวั ติ ยาวนานกว่ า 1,300 ปีตั ว เมื อ งตั้ ง อยู่
ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ําน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดําพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้าย
หินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคง
ปลิวไปมาตามสายลมลําธารน้ําที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทําให้เมืองโบราณลี่เจี ยงได้ถูกบันทึกเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยามค่ําคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
GUAN GUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีส
่ ี่ของการเดินทาง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)–
อุทยานน้ําหยก–สระน้ํามังกรดํา-ร้านใบชา-ต้าหลี่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําคณะโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้
สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉําฉายูนนานที่มีอายุกว่าพันปีเทือกเขานี้หากมองดูแล้ว
ลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา จากนั้นชม IMPRESSION LIJIANGโชว์อันยิ่งใหญ่
โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง
โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ

(TB) ทัวร์จีน-คุนหมิง – ลี่เจียง – แชงกรีล่า – พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/28
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ค่ํา

เมืองลี่เจียงความสําเร็จของการแสดงคงต้องยกเครดิตให้กับจางอี้โหมวผู้กํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกล่าสุดได้ฝาก
ผลงานไห้กับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทับใจไปทั้งโลกเมื่อปลายปี 2551
หมายเหตุ : ช่วงหน้าหนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดินทางดังกล่าวทางโชว์งดการแสดง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ลี่สุ่ยจินซาแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ อุทยานน้ําหยกซึ่งมีตาน้ําธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ําที่ซึมมาจากการละลายของน้ําแข็งบนภูเขาหิมะมังกร
หยก เป็นสถานทีแ
่ สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้
ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ําตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ําชั้นที่สอง
ชื่อว่ามังกรเล่นน้ําชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นทีม
่ ีอายุมากกว่า 500
ปีเข้าชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ํามังกรดํา อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนทีน
่ ั่น
ยังเป็นบ่อน้ําธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นมังกรดําโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ําแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว
จึงตั้งชื่อบ่อน้ํานัน
่ ว่า บ่อน้ํามังกรดํา ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามจัดสร้างสะพานศาลาพักผ่อนแบบเก๋ง
จีนสองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็มมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน้ําใน และ
บ่อน้ํานอก มีสะพานหินอ่อนกัน
้ น้ําในบ่อผุดขึน
้ มาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ํา แวะชิมชา ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน จากนั้นคณะเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Z MAX HOTEL & RESIDENCE หรือเทียบเท่า 4 *

เที่ยง

วันทีห
่ ้าของการเดินทาง
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านไข่มุก-ตําหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
เช้า

กลางวัน

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเช้านําคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน
โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร
คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มี
เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ
สร้อยข้อมือ แหวน กําไล ครีมไข่มุกเป็นต้นนําท่านชมความงามของ ตําหนักทองจินเตี้ยนในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย
“ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตําหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทํา
ให้ตําหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า“ ตําหนักทอง ” นับได้ว่าเป็นตําหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้น
แวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มี
ชื่อเสียงจากนั้ นอิสระช้อปปิ้ ง ให้ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ าต่างๆ รวมถึ งสินค้าของที่ ระลึกพื้นเมือ งต่างๆ ฝากญาติสนิท มิต ร
สหายก่อนกลับ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันทีห
่ กของการเดินทาง
วัดหยวนทง-ร้านบัวหิมะ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

(TB) ทัวร์จีน-คุนหมิง – ลี่เจียง – แชงกรีล่า – พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/28

(TBKMG03)
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กลางวัน
15.20 น.

16.35 น.

นํ า คณะเข้ า ชมวั ด หยวนทงซึ่ ง เป็ น วั ด ที่ ใ หญ่ แ ละเก่ า แก่ ข องมณฑลยู น นานตั้ ง อยู่ ที่ ถ นนหยวนทงเจี ย งเป็ น อารามทาง
พระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ่ มี
สะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)
ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณที่วัดหยวนทงแห่งนี้นําท่าน
เดินทางสู่ ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับยานวด
ขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านสู่สนามบินคุนหมิง
อําลานครคุนหมิงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613
หมายเหตุ : กรุ๊ปที่เดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ ทั้งขาไปและขากลับ เครื่องบินจะแวะรับ -ส่ง ผู้โดยสารที่
สนามบินเชียงใหม่ ทําให้เวลาขาไปเร็วขึ้น และขากลับถึงช้ากว่ากําหนด ตามเวลาดังนี้
BKK - KMG
TG616
09.30-14.05 น.
KMG - BKK
TG617
15.20-18.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หากท่โปรแกรมการเดิ
านที่ต้องออกตั
๋วภายใน
(เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ)
กรุ
ณาสอบถามที่เอจ้งเที
าหน้
นทางเปลี
่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หรือเปลี
่ยนแปลงรายการท่
่ยวาที่ทุกครั้ง
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจ้านวนผู้โดยสาร
จ้านวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจ้านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทย

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

ห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
02-07 มีนาคม 61
09-14 มีนาคม 61
12-17 มีนาคม 61
16-21 มีนาคม 61
23-28 มีนาคม 61
29 มีนาคม - 03 เมษายน 61
06-11 เมษายน 61 (วันจักรี)
07-12 เมษายน 61 วันจักรี)
10-15 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)
12-17 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)
13-18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)

เด็กไม่มีมีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

25,991
25,991
25,991
25,991
25,991
25,991

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

25,991

24,991

4,500

28,991
28,991
32,991
32,991
32,991

28,991
28,991
32,991
32,991
32,991

27,991
27,991
31,991
31,991
31,991

4,500
4,500
5,500
5,500
5,500

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว ติดต่อเจ้าหน้าที่”
“ราคาเด็กทารก(อายุต่ํากว่า 2 ปีบริบูรณ์) 8,900 บาท”
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
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ท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบ
ั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุก
ร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน
้ อยู่กับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลักไม่มก
ี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถงึ ตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวนต่อท่านต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

3.

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

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนือ
่ งจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน
้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถงึ จํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง)
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3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุม
้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 30 กิโลกรัม เท่านัน
้
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น
น้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่ าใช้จ่ายส่วนที่
เกินตามที่สายการบินกําหนด

อัตราบริการนีไ
้ ม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิน
่ และคนขับรถท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่าเดี่ยว (ธรรมดา 4 วันทําการ) 1,500 บาท

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูน
่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
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3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต
่ ้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองทีน
่ ั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มอ
ี ํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
้ จาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผูท
้ ี่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่าง
น้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้ม
เห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุด
ข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูตบ
ิ ัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
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8.

กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยูป
่ ัจจุบันทีอ
่ ยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน
่ วีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่ มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิข
์ องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

11.

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บต
ั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านัน
้

-

หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา
่ หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 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 (รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซา
่ ด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(TB) ทัวร์จีน-คุนหมิง – ลี่เจียง – แชงกรีล่า – พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) http://www.gustotour.com/tour/city/28

(TBKMG03)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
LINE ID: @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามัน
ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง
้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.........................................SURNAME..........................................................

สถานภาพ โสด

 แต่งงาน

 หม้าย

 หย่า

 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูส
่ มรส.........................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
................................................................................................. .................................................
......................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
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 อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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