รหัสโปรแกรม : 18149

(กรุณาแจ ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส
่ อบถาม)

ลี่เจียง แชงกรี ล่า 5วัน 4คืน
พิชติ ภูเขาหิมะมังกรหยก จุดชมวิว แบบ 360 องศา สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา

: วัดลามะซงจ้ านหลิน : ช่ องแคบเสือกระโจน
 อิ่มอร่ อยกับเมนูพเิ ศษ !!
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รายการทัวร ์
วันที่

รายการ

เช้ า เที่ยง เย็น

กรุงเทพฯ(สุวรรณภุมิ) – ลี่เจียง
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วัดลามะซงจ้ านหลิน – หุบเขาพระจันทร์ สีน ้าเงิน (รวมกระเช้ า) – ลี่เจียง – 
ร้ านยาบัวหิมะ – เมืองเก่าซูเ่ หอ – สระมังกรดา
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ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้ าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG 
– พระจันทร์ สีน ้าเงิน(BLUE MOON VALLEY) – อุทยานน ้าหยก – เมือง
โบราณลี่เจียง
ลี่เจียง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภุมิ)










1
2

5

ลี่เจียง – จงเตี ้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี ้ยน

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

โรงแรมที่พัก
Green Melody
Holiday Hotel or
SML
Grace Hotel
Or SML
Green Melody
Holiday Hotel or
SML
Green Melody
Holiday Hotel or
SML
----------

ผู้ใหญ่ พกั 2ท่ าน
ท่านละ

ราคาเด็กต้ องอายุต่ากว่ า
12 ปี

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

08-12 // 15-19 มกราคม 2563

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

05-09 //12-16 //19-23
กุมภาพันธ์ 2563
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม
2563
04-08 // 11-15 // 18-22 // 25-29
มีนาคม 2563
29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

16,555 บาท
18,555 บาท
16,555 บาท

16,555 บาท
18,555 บาท
16,555 บาท

4,000 บาท
5,000 บาท
4,000 บาท

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

08-12 // 15-19 เมษายน 2563
01-05 //22-26 เมษายน 2563
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม
2563
06-10 // 13-17 // 20-24 //27-31
พฤษภาคม 2563
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31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน
2563
03-07 // 10-14 //17-21 //24-28
มิถุนายน 2563

วันแรก
10.00 น.

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

16,555 บาท

16,555 บาท

4,000 บาท

กรุ งเทพฯ – ลี่เจียง

(-/-/เย็น)

สมาชิกพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินลักกี ้
แอร์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

13.15 น.
16.30 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบินลักกี ้ แอร์ เที่ยวบินที่ 8L826
(ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่ อง สายการบินมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่ อง)
ถึง สนามบินลี่เจียงซานยี่ เมือง ลี่เจียง ประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
(เวลาที่จีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
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 เมืองลี่เจียง เป็ นเมืองซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็ นชนกลุม่ น้ อยที่มีความ
น่าสนใจทังทางขนบธรรมเนี
้
ยมและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ การมีโครงสร้ างทางสังคมแบบสตรี เป็ นใหญ่
นอกจากนันยั
้ งมีอกั ษรภาพอันเป็ นเอกลักษณ์อีกด้ วย
-----------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พัก  GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สอง ลี่เจียง – จงเตีย้ น – ช่ องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่ าจงเตีย้ น

(เช้ า/เที่ยง/เย็น)

เช้ า
บริการอาหาร เช้ า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ แชงกรีล่า หรื อ เดิมมีช่ ือว่ า เมืองจงเตีย้ น (ใช้ เวลา
เดินทาง 4 ชม.) เป็ นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีชื่อเสียงจากวรรณกรรม
บันลือโลก LostHorizons ของ เจมส์ ฮิลตัน ในปี ค.ศ. 1933 จง
เตีย้ น หรื อ แชงกรี ล่า ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เขต
ปกครองพิเศษของชาวทิเบตตี๋ชิง บนที่ราบในวงล้ อมของขุนเขา ลักษณะภูมิ
ประเทศของจงเตี ้ยน เป็ นที่ราบทุง่ หญ้ า มีภเู ขาล้ อมรอบ คาว่า “จง” นัน้
หมายถึงศูนย์กลางหรื อสิ่งที่กว้ างใหญ่อนั เป็ นศูนย์กลาง
ส่วน “เตีย้ น” นอกจากจะแปลว่าทุง่ หญ้ าแล้ ว ยังแปลว่า อาณาจักร ได้ ด้วย ในปี พ.ศ 2545 รัฐบาลจีนได้ เปลี่ยนชื่อเมืองจงเตี ้ยน
อีกครัง้ จากเดิมที่มีชื่อในภาษาทิเบตว่า “เจีย้ นถัง” เป็ น “แชงกรี -ล่ า” ภาษาจีนออกเสียงว่า “เซียงเกอ หลี ลา (Xiang Ge Le
La) แปลว่า ที่ซงึ่ สุริยนั จันทราประทับในดวงจิต เมืองจงเตี ้ยนนันเป็
้ นถิ่นฐานของชาวทิเบตซึง่ ตามชานเมืองยังคงรักษา
เอกลักษณ์ของบ้ านที่ก่อดินขึ ้นเป็ นตึกสี่เหลี่ยม แต่งด้ วยไม้ ซุงขนาดใหญ่ ผู้คนยังแต่งกายชุดพื ้นเมือง
-----------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
----------------------------------------------------------------------------------------- ช่ องแคบเสือกระโจน เป็ นช่องหุบเขาเหนือแม่น ้าแยงซี ในมณฑลยูน
นาน ประเทศจีน ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี ้ยน
ห่างจากเมืองลี่เจียงไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร เป็ นหุบเขาในช่วงที่แม่น ้าแยงซี
ไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) น ้าบริเวณนี ้ไหลเชี่ยวมากเกิด
จากความลาดชันของโตรกผาสองข้ างที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วและช่องแคบ
ที่บีบแคบลงอย่างฉับพลันช่วงที่แคบที่สดุ มีความกว้ างเพียง 30 เมตร ยาว 15
กิโลเมตร ตาแหน่งที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณที่แม่น ้าไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สงู 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋ าที่สงู
5,396 เมตร ซึง่ เป็ นบริเวณที่น ้าไหลเชี่ยวและอยูใ่ ต้ หน้ าผาสูง 2,000 เมตร ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี ้มีจานวนเพียงเล็กน้ อย ส่วน
ใหญ่เป็ นชนพื ้นเมืองชาวหน่าซีโดยจะอาศัยอยูใ่ นหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้ เคียงและหาเลี ้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้ างนา
ทางคนต่างถิ่น
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 เมืองโบราณจงเตีย้ น อยูใ่ นเมืองแชงกรี ลา่ บ้ านเรื อนส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านไม้ ในสไตล์ทิเบต ที่สร้ างขึ ้นมาเพื่อต้ องการสื่อให้
นักท่องเที่ยว ได้ เข้ าใจถึงความเป็ นมาและย้ อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรี ลา เมืองเก่าจงเตี ้ยน ตังอยู
้ ต่ ิดกับยอดเขาเล็ก ๆ ซึง่ บน
ยอดเขานันมี
้ กงล้ อมนต์ยกั ษ์สงู กว่า 3 ชันอยู
้ ่ ชาวธิเบตและนักท่องเที่ยว นิยมไปหมุนกงล้ อนี ้เพื่อความเป็ นสิริมงคล
-----------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พัก  GRACE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่สาม

วัดลามะซงจ้ านหลิน – หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน(รวมกระเช้ า) – ลี่เจียง – เมือง
เก่ าซู่เหอ – สระนา้ มังกรดา
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)

เช้ า

บริการอาหาร เช้ า ณ โรงแรม

 วัดลามะซงจ้ านหลิน ตังอยู
้ ่เชิงเขา อยู่ห่างจากเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนื อ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจาพรรษามากกว่า 700 รูป สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.
1679 (พ.ศ.2222) สร้ างขึน้ โดยดะไลลามะองค์ ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัย
จักรพรรดิคัง ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ ายพระราชวังโปตาลาที่เมื องลาซา
เมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มีการเปรี ยบเทียบว่า "หากพระราชวังโป
ตาลาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็ นศูนย์กลางแห่งศรัทธา
ของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนัน่ เอง
หุบ เขาพระจั นทร์ สี นา้ เงิน (The Valley of Blue moon) เป็ นสถานที่ ซึ่งมี
หิ ม ะปกคลุ ม เกื อ บตลอดปี มี ชื่ อ เรี ย กอี ก ว่ า ภู เ ขาหิ ม ะสื อ ข่ า (Shika Snow
Mountain) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรี -ลา เชื่ อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิ ทธิ์
ประกอบด้ วย 13 ยอดเขา เรี ยงรายต่อกัน ลักษณะคล้ ายมังกร เป็ นหุบเขาที่ มี
ทัศนียภาพงดงามมาก ให้ ทา่ น นัง่ กระเช้ าสู่ จุดชมวิวหุบเขาพระจันทร์ สีน ้าเงิน สูง
กว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 3,960 เมตร หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภู เขา
หิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี่ให้ ท่านชมทัศนียภาพอัสวยงามของทิวทัศน์เบื ้องล่างและชมกุหลาบพันปี หลากสาย
พันธุ์
-----------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
------------------------------------------------------------------------------------ เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้ เวลาเดินทาง 4 ชม.)
 ร้ านบัวหิมะ และ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ ้าใครพร้ อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในชื่อ ครี มบัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ านรักษาแผลไฟไหม้ ผพุ องและ
แมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้ าน
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 เมื องเก่ าซู่ เหอ เป็ นย่านเมืองเก่าที่อยู่ห่างจากย่า นเมืองเก่าหลักใจกลางลี่
เจียงไป 4 ก.ม. เป็ นย่านชุมชนเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของชาวหน่าซี ที่นี่เป็ นทางผ่าน
ของ เส้ นทางสายชาและม้ า ซึ่งเป็ นเส้ นทางการค้ าโบราณที่สาคัญเช่นเดียวกับ
เส้ นทางสายไหม ปี 1997 ย่านเมืองเก่าลี่เจี ยงได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ซึ่ง
ขอบเขตรวมย่านเมืองเก่าซู่เหอและไป๋ ซาเข้ าไปด้ วย ที่นี่มีค่าเข้ าชม 40 หยวน ซึ่ง
รวมพิพิธภัณฑ์เส้ นทางสายชาและม้ าซึง่ อยูด่ ้ านในด้ วย
 สระนา้ มังกรดา มีที่มาจากตานานเล่าขานว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกร
ดาปรากฏกายใต้ น ้าบ้ าง ผุดขึ ้นมาจากสระน ้าบ้ าง บรรยากาศภายในสวนนัน้
เงียบสงบและงดงามด้ วยบึงน ้าใสสะอาดสะท้ อนภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขา
หิมะมังกรหยกได้ อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่
มองจากบริเวณสระมังกรดาเป็ น หนึง่ ในทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุ ของจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พัก  GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี
เช้ า

หุบเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้ าใหญ่ ) – SHOW IMPRESSION LIJIANG –
พระจันทร์ สีนา้ เงิน – อุทยานนา้ หยก – เมืองโบราณลี่เจียง
(เช้ า/เที่ยง/เย็น)
บริการอาหาร เช้ า ณ โรงแรม

 ภู เขาหิ ม ะมั งกรหยก เป็ นเทื อกเขาขนาดเล็ กที่ อยู่ใกล้ กับเมื องลี่เจียง ใน
มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอดเขาที่สูง
ที่สุดมีชื่อว่า ช่านจึโต่ว ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน ้าทะเล
4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุม อยู่ตลอดทังปี
้ อย่างใกล้ ชิด เพื่อ
ชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สงู ที่สดุ และสวยงามที่ สุด ตลอดสองข้ างทางที่
ขึ ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี ้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะ คล้ ายมังกร
ขาว กาลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้า เขาแห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก
***หมายเหตุ หากมีการประกาศปิ ดกระเช้ าไฟฟ้ า อันเนื่ องมาจากสภาพอากาศ
หรื อเหตุผลอื่นใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมท่ องเที่ยว
อื่นแทนจะไม่ มีการคืนค่ าบริการ ***
SHOW IMPRESSION LIJIANG เป็ นอีกหนึ่งผลงานโบว์แดงของผู้กากับมือ
ทอง จางอี โ้ หมว ซึ่งเป็ นผลงานชิ น้ ที่ สองต่อจากผลงานชิน้ แรกIMPRESSION
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LIU SAN JIE ที่ เ มื อ งหยางซั่ ว ประสบความส าเร็ จ เวที ก ารแสดงถู ก สร้ างขึ น้ บริ เวณใกล้ กั บ ภู เขาหิ ม ะมั ง กรหยกเหนื อ
ระดับน ้าทะเล 3,100 เมตร โดยใช้ วิวจริงของภูเขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลังประกอบการแสดง การแสดงในภาคนี ้จะเป็ นการ
สะท้ อนเรื่ องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยก อันศักดิส์ ิทธิ์ และประเพณีของชนกลุม่ น้ อยของเมืองลี่เจียง ใช้ ทีมนักแสดงชน
กลุ่มน้ อยพื ้นเมืองกว่า 600 คน เป็ นการแสดงในสถานที่จริ งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางภูเขาหิมะ การแสดงชุดนี ้ใช้ ทุนสร้ างกว่า 250
ล้ านหยวน เป็ นชุดการแสดงในสถานที่ จริ งสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผ้ ไู ปเยือนเมืองลี่เจียงไม่ควรพลาด ***หมายเหตุ โชว์ นี้เป็ น
การแสดงโชว์ ละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วยกรณีใดๆ ทาให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ ูจัดรั บผิดชอบเพียงจัด
โชว์ พืน้ เมืองชุ ดอื่นหรื อไปสถานทีอ่ ื่นทดแทนเท่านั้น หากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริการ***
------------------------------------------------------------------------------------กลางวัน
 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
------------------------------------------------------------------------------------พระจันทร์ สีนา้ เงิน (Blue Moon Valley) (รวมรถราง)สวรรค์แดนใต้ แห่งลี่
เจียง ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองลี่เจียง มณฑลอวิ๋นหนาน ทางใต้
ของประเทศจีน รายล้ อมด้ วยขุนเขาสูงตระหง่าน ผืนน ้าสีฟ้ามรกตในทะเลสาบ
ตัดกับภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง ทาให้ สถานที่แห่งนี ้สวยงาม
จนเกินจะบรรยายได้ ดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวอยากมาเห็นด้ วยตาสักครัง้ ในชีวิต
 อุทยานนา้ หยก (Jade Dragon Village) เป็ นอุทยานเล็กๆ ตังอยู
้ ไ่ ม่หา่ ง
จาก ภูเขาหิมะมังกรหยกมากนัก และห่างจากตัวเมืองลี่เจียง 15 กิโลเมตร ที่อทุ ยานนี ้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ ด้ านหลังเป็ น
ภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนด้ านหน้ าอุทยานก็เป็ นบ่อน ้าใสเป็ นสีเขียวมรกต ซึง่ แหล่งน ้าตรงนี ้เป็ นต้ นกาเนิดในเมืองลี่เจียง
ด้ วย เป็ นน ้าที่ไหลลงมาจากภูเขาหิมะ ต้ นไม้ ยกั ษ์อายุกว่าพันปี ซึง่ ในอุทยานน ้าหยกนี ้จะมี บ่อน ้าผุดศักดิส์ ิทธิ ซึง่ เป็ นที่เคารพ
สักการะของชาวน่าซีอยู่ด้วยกันกับรูปสักการะของเทพเจ้ าผู้ค้ มุ ครองภูเขาหิมะมังกรหยก ตามความเชื่อในวัฒนธรรมตงปาของ
ชาวน่าซีบริเวณอุทยานน ้าหยก สายน ้าได้ ให้ กาเนิดน ้าตกมังกร 3 ชัน้
 เมืองโบราณลี่เจียง ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ก่อตังขึ
้ ้นใน
ปลายราชวงศ์ซ่องใต้ ต้ นราชวงศ์หยวน ที่ชาวมองโกลได้ ขยายอาณาเขตเข้ ามา
ปกครองจีน ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัตยิ าวนานมากว่า 800 ปี
เคยเป็ นจุดแลกเปลี่ยนค้ าขายสินค้ าตามเส้ นทางสาย TEA HORSE ย่านเมือง
เก่านี ้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยูม่ ากมาย จนได้ รับการขนานนามว่า
“เวนิสตะวันออก” ซึง่ ยังคงความงามในอดีตไว้ อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคาร
ไม้ แบบจีนโบราณ ต้ นหลิวริมธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม ลาธารน ้าที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี ้
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-----------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พัก  GREEN MELODY HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ห้า
เช้ า

ลี่เจียง – กรุ งเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

(เช้ า/-/-)

บริการอาหาร เช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลี่เจียงซานยี่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการลักกี ้ แอร์ เที่ยวบินที่ 8L 825
11.25 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์ าพทุกท่าน
**************************************************************************************
 SPiRiT OF CHINA 

** หมายเหตุ **
รายการท่องเที่ยวในครัง้ นี ้ กาหนดให้ มีการเข้ าร้ านขายสินค้ าพื ้นเมืองและของขึ ้นชื่อของประเทศจีน คือ ร้ านบัวหิมะ ศูนย์สมุนไพรจีน ซึง่
จาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวน
ทุกท่านเข้ าชม อย่างน้ อย 1 ชม. ซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น
** หากท่ านไม่ ต้องการเข้ าร้ านดังกล่ าว กรุ ณาแจ้ งทางบริษัททัวร์ เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับทางบริษัทฯ
ที่เมืองจีนจะเป็ นผู้กาหนดราคาที่เปลี่ยนแปลงในกรณีนี ้
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อัตราค่ าบริการรวม
ค่ าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชัน้ ทัศนาจรตามรายการ
ค่ านา้ หนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน
ค่ าที่พักตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่ า
ค่ าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ ท้องถิ่น
ค่ ารถรับ-ส่ งตามสถานท่ องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่ าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่ านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซือ้ ตั๋วเดี่ยวทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
ค่ านา้ หนักสัมภาระนา้ หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่ าน ตามที่ระบุไว้ (ไม่ รวมประกันกระเป๋า)
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอินเตอร์ เน็ท ค่ าทิปยกกระเป๋า ค่ าทิป
พนักงานเสิร์ฟต่ างๆ ฯลฯ
ค่ าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าทาหนังสือเดินทาง ค่ าวีซ่าต่ างชาติและค่ าแจ้ งเข้ า-ออกประเทศ ของคนต่ างด้ าว หรือเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้
ประกอบส่ วนตัว
ค่ ารถรับ-ส่ ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าวีซ่าจีนยื่นปกติ 4 วันทาการ เล่ มละ 1,700 บาท
ค่ าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่ านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง
**เด็กจ่ ายทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ **
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลักษณะห้ องที่คุณต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่ านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE
(ห้ อง 1 เตียงใหญ่ ) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่ มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กับผู้เข้ าพัก
หากท่ านไม่ ทานอาหารมือ้ ใดมือ้ หนึ่ง ไม่ สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ ทานอาหารบางประเภท ก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่ านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัท
ฯไม่ สามารถเตรี ยมการให้ ท่านได้ ทัน ต้ องขออภัยในความไม่ สะดวก
ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรือโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตั๋วโดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่ านละ 8,000 บาทหรือตามที่บริษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ ชาระตามกาหนดขอสวงวนสิทธิ์ท่ จี ะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่ มีเงื่อนไข)
2.ส่ งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชั่นอื่นๆ ตามช่ องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่ งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่ องทางที่สะดวก ให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระก่ อนการเดินทาง 20-30 วัน หรือตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของราคาทัวร์
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื เงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี
4. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือช่ วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุ๊ ปที่ทีการ การันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงห
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ผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGH
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดเนื่องจากตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรุ๊ ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่ า 6เดือน
และไม่ สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, ภัยธรรมชาติ
อันไม่ สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่ างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายค่ าทัวร์ ท่ ที ่ านได้ ชาระมาเรียบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซือ้ ขายทัวร์ ในรูปแบบเหมาจ่ าย บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบและไม่ ทาการคืนค่ าใช้ จ่ายไดๆ หากท่ านใช้ บริการจากทาง
บริษัทฯไม่ ครบรายการ เช่ น ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ไม่ พกั ที่เดียวกับที่จดั ไว้ ไม่ เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ เี กิดจากความประมาทของ
นักท่ องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีท่านไม่ สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่ สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ในครัง้ อื่นได้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์ เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า เพื่อให้ ทุกอย่ างเป็ นไปด้ วยความ
เหมาะสมและรักษาไว้ ซ่ งึ ผลประโยชน์ ร่วมกันทุกฝ่ าย
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ า
ท่ าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมดแล้ ว

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป
(เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน้ )
1. รู ปถ่ าย เฉพาะไฟล์ รูปแสกนมาเท่ านัน้ ไม่ ต้องปริน้ หรื ออัดส่ งตัวจริงมา
2.สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้ องชัดเจนเท่านัน้ ลูกค้ าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ ตตัวจริงมา และต้ องถ่ายให้ ติดทัง้ 2 หน้ า ดังตัวอย่าง)

ตัวอย่ างการถ่ ายรู ปหน้ าพาสปอร์ ต กรณีย่ นื วีซ่าแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบปกติ (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน้ )
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้ องไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3.
รู ปถ่ ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รู ปภาพสีและ พืน้ หลังสีขาว เท่ านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ ามยิม้ , ไม่ สวมหมวก , ไม่ สวมเครื่องประดับ,
ไม่ สวมแว่ นตาดา และไม่ สวมเสือ้ สีขาว , คนมุสลิมต้ องเปิ ดให้ เห็น
ใบหน้ า*** ห้ ามใช้ คลิป หรื อ ลวดเย็บติดกับรู ป หรื อ ทาให้ รูปถ่ าย
เป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิเสธไม่ รับยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สาหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว ย้ อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสาเนา
หน้ าวีซา่ จีนที่ใช้ เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวีซา่ จีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่ม
เก่า ขอสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้ าวีซา่ จีนที่ใช้ เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้ วย)
5.
สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ RE-ENTRY ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซา่ และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ ครบถ้ วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้ อมูลตามความ
เป็ นจริงเกี่ยวกับ สถานที่ศกึ ษา สถานทีทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน ญาติที่ตดิ ต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ หากสถานทูต
ตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจ
ทุกวัน)
กรณีเด็ก , นักเรี ยน , นักศึกษา ที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่ากว่า 20 ปี ) ต้ องแนบสาเนาสูติบตั ร
กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบดิ า มารดา
เดินทางไปด้ วย เข้ ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซา่ ด้ วย(สามารถขอได้ ที่ เขต หรื อ อาเภอ ที่ทา่ นอาศัยอยู่
โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้ นการทาวีซา่ ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างการ
เดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะคนต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ า
ประเทศจีนด้ วยตนเอง เอกสารที่ต้องเตรี ยมสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

12.

 ใบอนุญาตการทางาน
 หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส มาด้ วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับทาวีซา่ ให้ ท่านในกรณีดงั ต้ องไปนี ้

13.

 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อ แต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่าย ที่มีวิวด้ วยหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่ รูปถ่ายที่เป็ นกระดาษสติก
เกอร์ หรื อ รูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
**กรุณากรอกข้ อมูลด้ านล่ างทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME.....................................................
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สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์ บ้าน................................มือถือ.........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่ งงาน............................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....…………………
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
TEL………………………………………….
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
TEL………………………………………….
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ที างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อ
ใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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