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หมายเหต ุ: ชว่งหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดนิทางดงักลา่วทางโชว์

งดการแสดง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปล ีย่นเป็นโชวล์ ีสุ่ย่จนิซาแทน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

และไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้  

ก าหนดวนัเดนิทาง: 21-26 ต.ค. 60 (ปิยะ) 27,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: 27 ต.ค. – 01 พ.ย.   60  26,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: 01-06, 17-22, 24-29 พ.ย. 60 26,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  01-06, 06-11 ,08-13ธ.ค. 60 (วนัคลา้ยวนัราชสมภพ ร.9 + รฐัธรรมนูญ) 27,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:   15-20,22-27 ธ.ค.  60 26,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: 27 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 32,900.- 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-คนุหมงิ-ตา้ลี ่  ✈ O Z MAX HOTEL 

2 

เมอืงโบราณตา้ลี-่วัดเจา้แม่กวนอมิ - เจดยีส์ามองค ์(ผ่านชม) - ตา้ลี ่

–  แชงกรีลา่ - โคง้แรกแม่น ้าแยงซเีกยีง - ชอ่งแคบเสอืกระโจน -  

เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

O O O 
TIAN RUI 

SUNSHINE 
HOTEL 

3 
หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ - วัดลามะซงจา้นหลนิ -  รา้นสาหร่าย

เกลยีวทอง -  เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
O O O 

GUAN GUANG 
HOTEL 

4 
ภูเขาหมิะมังกรหยก (กระเชา้ใหญ)่ - โชว ์IMPRESSION  

LIJIANG - อุทยานน ้าหยก - สระมังกรด า - รา้นใบชา - ตา้หลี ่
O O O N DU  HOTEL 

5 
ตา้หลี ่- คนุหมงิ – รา้นหยก – รา้นไขมุ่ก - ต าหนักทองจนิเตีย้น - 

อสิระ SHOPPING 
O O O 

LONGWAY 
HOTEL 

6 วัดหยวนทง – รา้นบัวหมิะ–คนุหมงิ-กรุงเทพฯ O O ✈  

 คุนหมงิ ตา้หลี ่ล ีเ่จยีง แชงกรลีา่ หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ 
6 วนั 5 คนื (TG) 

                                   โดยสายการบนิไทย 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – คุนหมงิ – ตา้ล ี ่ 

08.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG)โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงคนุหมงิโดยเทีย่วบนิทีT่G612 

หมายเหต ุ: กรุป๊ทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

เคร ือ่งบนิจะแวะรบั-สง่ ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ท าใหเ้วลาขาไปเร็วขึน้ และ

ขากลบัถงึชา้กวา่ก าหนด ตามเวลาดงันี ้ 

BKK - KMG TG612 09.30-14.05 น.  

KMG - BKK TG613 15.20-18.10 น. 

 

14.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตนิครคุนหมิงเมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

มณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคนโดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตรอยู่สงูเหนอืระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดช้ือ่ว่า

เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทัง้ปีไม่รอ้นหรอืหนาว

จนเกนิไปแลว้สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงามผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมือง จากนั ้นน าคณะเดนิทางสู่เมืองตา้หลีเ่ขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ทาง

ตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนีในมณฑลยูนนานตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่กบัภเูขาฉางซานที่

ระดบั 1,975 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเลโดยมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชือ้ชาติ

เดมิมชีือ่วา่“หนนัเจา“หรอือาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้

มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หลี ่(ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรตา้หลีก็่ถูก

กบุไลขา่นผูเ้ป็นจกัรพรรดชิาวมองโกลพชิติลงแตก็่ยังคงเหลอืรอ่งรอยอารยธรรมเกา่ใหพ้บ

เห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หลีถ่งึลีเ่จยีงเทีย่ว 

 

คนุหมงิ -

ตา้หล ี ่

ใชเ้วลา

เดนิทาง 

4 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Z MAX  HOTEL  OR SAME  

วนัท ีส่อง เมอืงโบราณตา้ลี-่วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกาย -  เจดยีส์ามองค ์(ผา่นชม) – ตา้ลี ่– แชงกรี

ลา่ – โคง้แรกแมน่ า้แยงซเีกยีง – ชอ่งแคบเสอืกระโจน – เมอืงโบราณแชงกรลีา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 ชมเมอืงโบราณแหง่ตา้หล ี ่สมัผัสบรรยากาศอันสงบเงยีบของเมืองไท่เหออันเป็นนคร

หลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมอืงโบราณพรอ้มชม

หลกัศลิาหนันเจาซึง่บันทกึเรือ่งราวความสมัพันธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์งั ชม วดั

เจา้แม่กวนอมิแปลงกายตามต านานเลา่วา่เจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบก

กอ้นหนิใหญ่ไวบ้นหลงัเพือ่ใหท้หารของฝ่ายตรงขา้มไดเ้ห็น เมือ่ทหารของฝ่ายศตัรไูดเ้ห็น

วา่แมแ้ตห่ญงิชรายังแข็งแรงถงึเพยีงนี ้ถา้เป็นคนวัยหนุ่มสาวจะตอ้งมีพละก าลังมากมาย

ยากจะตอ่สู ้จงึไม่ไดท้ าการเขา้โจมตเีมอืงและถอยทพักลบัไปชาวเมอืงจงึสรา้งวดัแหง่นีข้ ึน้

ในสมัยราชวงศ์ถังเป็นวัดทีม่ ีประตมิากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในตา้หลีน่ าท่านผ่านชม 

“ซานถา่” หรอื เจดยี ์3 องค ์อนัเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงตา้ลีท่ ีโ่ดดเดน่งดงาม ตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเออ๋ไห่ ประกอบดว้ยเจดยีส์ขีาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมีความสูงถงึ 70 

เมตรซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์งัจงึมลีกัษณะเหมอืนกบัเจดยีใ์นเมอืงซอีาน สว่นองคเ์ล็ก

อกี 2 องค ์สรา้งเพิม่เตมิทหีลงัในสมัยราชวงศห์ยวน ซึง่เป็นชว่งทีพุ่ทธศาสนาก าลังไดร้ับ

ความนยิมสงูสดุ ในประเทศจนี เจดยี ์3 องคม์อีายุกว่า 1,000 ปี และไดม้ีการบูรณะเจดยี์

เหลา่นีใ้นชว่งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวัตถุจากศตวรรษที ่7-10 กว่า 600 ชิน้ ใน

องคเ์จดยี ์

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงเต ีย้น “แชงกรลีา่” ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ

มณฑลยูนนานซึง่มพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมืองลีเ่จยีงและอาณาจักรหยีของ

เมอืงหนงิหลาง ซึง่อยู่ห่างจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาตทิี่

งดงามของป่าไมทุ้่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกับ

ทศันยีภาพทีง่ดงาม สถานทีแ่ห่งนีจ้งึไดช้ือ่วา่“ดนิแดนแห่งความฝัน” ระหว่างทางแวะชม 

โคง้แรกแม่น า้แยงซเีกยีง (ฉางเจยีงตีย่ ีว่าน)เกดิจากแมน่ ้าแยงซทีีไ่หลลงมาจากชงิไห่

และทเิบต ซึง่เป็นทีร่าบสงูไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิ

 

ตา้หลี-่แช

งกรลี่า 

ใชเ้วลา
เดนิทาง

ประมาณ  

5 ช ัว่โมง 
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ตะวนัออกเฉยีงเหนอื จนเกดิเป็น “โคง้แรกแม่น ้าแยงซ”ี ขึน้จากนัน้ชม ช่องแคบเสอื

กระโจน ซึง่เป็นชอ่งแคบชว่งแม่น ้าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แม่น ้าทรายทอง) เป็น

ชอ่งแคบทีม่นี ้าไหลเชีย่วมาก ชว่งทีแ่คบทีส่ดุประมาณ 30 เมตร ตามต านานเลา่วา่ ในอดตี

ชอ่งแคบเสอืนีส้ามารถกระโดดขา้มไปยังฝ่ังตรงขา้มได ้จงึเป็นทีม่าของ “ช่องแคบเสอื

กระโจน”น าชมเมอืงโบราณแชงกรลี่าเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทเิบตลักษณะ

คลา้ยชมุชนเมอืงโบราณทเิบตซึง่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมืองและรา้นขายสนิคา้ที่

ระลกึมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ TIAN RUI SUNSHINE HOTEL  OR SAME  

วนัท ีส่าม หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ - วดัลามะซงจา้นหลนิ-ลีเ่จยีง - รา้นสาหรา่ยเกลยีวทอง  -  

เมอืงโบราณลีเ่จยีง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ แห่งเมืองแชงกรลี่า มีความสูงกว่า 4,500 

เมตร จากระดบัน ้าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรยีงรายตอ่กนัลกัษณะคลา้ยมังกร เป็น

หุบเขาทีม่ีทัศนียภาพงดงามมาก ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น สวรรคบ์นดนิ สะกดทุก

สายตาของผูม้าเยือน น าท่านโดยสารนั่งกระเชา้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคอื ศูนย์

ทอ่งเทีย่ว หุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ และเปลีย่นกระเชา้ต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขา

พระจนัทรส์นี ้าเงนิ เป็นจดุชมววิ แบบ 360 องศา ใหท้า่นไดส้มัผสักบัหมิะทีป่กคลมุยอดเขา

อย่างเต็มที ่และชืน่ชมกบัทวิทศัน ์อันสวยงามบนยอดเขา ทีม่ ีหิมะปกคลุมเกอืบตลอดปี 

อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เทีย่วชม วดัลามะซงจา้นหลนิ ตัง้อยู่บรเิวณตนีเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตีย้นไปทาง
เหนอื 4 กโิลเมตรสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 300 ปีมีพระลา
มะจ าพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสรา้งขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่ง
ใกลเ้คยีงกบัสมัยอยุธยาตอนตน้ในชว่งศตวรรษที ่17 สมัยจกัรพรรดคิงัซแีห่งราชวงศช์งิได ้
มกีารซอ่มแซมตอ่เตมิอกีหลายครัง้โครงสรา้งของวดัแห่งนีส้รา้งตามแบบพระราชวังโปตา
ลาในเมอืงลาซา(ทเิบต) ทีม่หีอประชมุหลกั 2 หอ้งและโอบลอ้มไปดว้ยหอ้งพักส าหรบัพระ
กวา่ 100 หอ้งนอกจากนีย้ังมโีบราณวตัถอุกีมากมายรวมทัง้รปูปั้นทองสัมฤทธิ์ทีม่ ีชือ่เสยีง
มากทีส่ดุเดนิทางตอ่สูเ่มอืงล ีเ่จยีงเป็นเมอืงซึง่ตัง้อยู่ในหบุเขาทีม่ทีศันยีภาพงดงามเป็นถิน่
ทีอ่ยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีความน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรมเชน่การมโีครงสรา้งทางสงัคมแบบสตรเีป็นใหญ่นอกจากนัน้ยังมภีาษาภาพทีเ่ป็น
เอกลกัษณอ์กีดว้ยแวะชมสนิคา้สาหร่ายเกลยีวทองพืชใตน้ ้าล ้าคุณค่าอาหารเสรมิเพื่อ
สขุภาพชัน้ยอด ซึง่มสีารอาหารอยู่นับไม่ถว้น อาท ิอาหารเสรมิ ครมีสาหร่ายพอกหนา้น า
ทา่นชมเมอืงโบราณลีเ่จยีงหรอืเมืองโบราณตา้เหยียนเจิง้ซึง่เป็นเมืองทีส่รา้งขึน้มาใน
สมัยตน้ราชวงศถ์งัมปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,300 ปีตวัเมอืงตัง้อยู่ทา่มกลางการโอบลอ้มดว้ย
สายน ้านอ้ยใหญท่ีไ่หลมาจากสระมังกรด าพืน้ทีต่ัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะ
คลา้ยหนิฝนหมกึจนีในเขตเมอืงโบราณยังคงความงามในอดตีไวอ้ย่างสมบูรณ์เช่นอาคาร
ไมแ้บบจนีโบราณตน้หลวิรมิธารทีย่งัคงปลวิไปมาตามสายลมล าธารน ้าทีไ่หลผา่นเมอืงแห่ง
นีด้ว้ยความสวยงามเหลา่นีท้ าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จยีงไดถู้กบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลกโดยองคก์ารยูเนสโกนอกจากนีย้ามค า่คนืก็มกีารประดบัไฟแสงสงีดงามอกีดว้ย 

 
แชงกรลีา่-ล ี่

เจยีง 
ใชเ้วลา
เดนิทาง 
ประมาณ 
2.30 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ GUAN GUANG HOTEL   OR SAME  

วนัท ีส่ ี ่  ภูเขาหมิะมงักรหยก(น ัง่กระเชา้ใหญ)่–IMPRESSION (โชวจ์างอวีโ้หมว)– 

อุทยานน า้หยก–สระน า้มงักรด า-รา้นใบชา-ตา้หลี ่
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ)่ ขึน้สูบ่รเิวณจดุชมววิเขาหมิะมงักรหยกที่
ความสงูระดบั 4,506 เมตรใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี ้
บรเิวณเขามตีน้ฉ าฉายูนนานทีม่อีายุกวา่พันปีเทอืกเขานีห้ากมองดแูลว้ลกัษณะคลา้ยมังกร
นอนอยู่บนกอ้นเมฆ จงึเป็นทีม่าของชือ่เทอืกเขา จากนัน้ชม  IMPRESSION LIJIANG
โชวอ์นัยิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหมิะมงักรหยกเป็น
ฉากหลงั และบรเิวณทุง่หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชน้ักแสดงกวา่ 600 ชวีติ แสง ส ีเสยีง
การแตง่กายตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลีเ่จยีง
ความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดติใหก้บัจางอีโ้หมวผูก้ ากับชาวจนีทีม่ ีชือ่เสยีงใน
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ระดบัโลกล่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้ับพิธีเปิด-ปิดกฬีาโอลมิปิก(BEIJING 2008) ทีส่รา้ง
ความประทบัใจไปทัง้โลกเมือ่ปลายปี 2551 
หมายเหตุ : ช่วงหนา้หนาว โชว ์IMPRESSION  LIJIANG  ปิด หากวนัเดนิทาง
ดงักลา่วทางโชวง์ดการแสดง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปล ีย่นเป็นโชวล์ ีสุ่่ยจนิซา
แทน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และไม่มกีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย เดนิทางสู่ อุทยานน ้าหยกซึง่มีตาน ้าธรรมชาตผิุดขึน้มา 2 ตา เป็นน ้าทีซ่มึมาจากการ

ละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานทีแ่สดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี

กลมกลนืกบัธรรมชาตปิระกอบดว้ยประตสูวรรคซ์ึง่มรีปูปั้นแกะสลักดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อ

ขา้งซา้ยเป็นแม่และน ้าตกมังกรทีไ่หลหลัง่ไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ชัน้แรกชือ่วา่มังกร

ออกถ ้าชัน้ทีส่องชือ่วา่มังกรเลน่น ้าชัน้ทีส่ามชือ่วา่มังกรโบยบนิและยังมตีน้ไมเ้ทวดาซึง่เป็น

ทีส่กัการบูชาของคนในพืน้ทีม่อีายุมากกว่า 500 ปีเขา้ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน 

หรอื สระน า้มงักรด า อยู่ทีท่างชานเมอืงดา้นเหนอืเลา่กนัว่าเมื่อหลายรอ้ยปีก่อนทีน่ั่นยัง

เป็นบ่อน ้าธรรมดาอยู่มาวนัหนึง่มชีาวบา้นเห็นมังกรด าโผลข่ึน้มาจากบ่อน ้าแห่งนัน้ชาวนาซี

มคีวามเชือ่เรือ่งมังกรอยู่แลว้ จงึตัง้ชือ่บ่อน ้านั่นวา่ บ่อน ้ามังกรด า ปัจจบุันไดป้รบัปรงุใหเ้ป็น

สวนสาธารณะทีส่วยงามจดัสรา้งสะพานศาลาพักผ่อนแบบเกง๋จนีสองขา้งทางมีตน้เกาลัด

ขึน้เต็มมเีนือ้ทีป่ระมาณ 4 ตารางกโิลเมตรไดม้กีารจดัแบ่งสว่นอย่างเหมาะสมเป็นบ่อน ้าใน 

และบ่อน ้านอก มสีะพานหนิออ่นกัน้ น ้าในบ่อผุดขึน้มาจากใตด้นิในลกัษณะเป็นตาน ้า แวะ

ชมิชา ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้คณะเดนิทางกลบัสูเ่มอืงตา้หล ี ่

 
ลีเ่จยีง-ตา้หลี ่

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

2.30 ชม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ N DU  HOTEL  OR SAME  

วนัท ีห่า้ ตา้หลี-่คุนหมงิ-รา้นไขมุ่ก-ต าหนกัทองจนิเตีย้น-รา้นหยก-อสิระชอ้ปป้ิง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 หลังอาหารเชา้น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิเมืองเอกและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

มณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพื้นทีถ่งึ 

15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนอืระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดช้ือ่ว่า

เป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลเิพราะมีภูมิอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไม่รอ้นหรอืหนาว

จนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ตา้หล ี ่- 

คนุหมงิ 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 

4 ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 น าทา่นแวะชม รา้นไข่มุก สนิคา้ทีม่คีณุภาพ และมชีือ่เสยีงของเมืองจนี มีสนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้ เลอืกชมมากมาย เชน่ สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล ครมีไขมุ่กเป็นตน้น าทา่นชม

ความงามของ ต าหนกัทองจนิเต ีย้นในอดตีเคยเป็นทีพ่ักของอูซ๋นักุย้ “ขนุศกึผูข้ายชาต”ิ 

และนางงามเฉนิหยวนหยวน เป็นต าหนักทีม่ ีฝาผนังและหลังคาสรา้งดว้ยทองเหลอืงถงึ 

380 ตนั จงึท าใหต้ าหนักมคีวามสวยเดน่ แลดเูสมอืนทอง จงึไดช้ือ่วา่“ ต าหนักทอง ” นับ

ไดว้า่เป็นต าหนักทีใ่หญ่ทีส่ดุของจนี จากนัน้แวะชมหยก ทีม่ ีคุณภาพและมีชือ่เสยีงของ

ประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผีเซยีะสัตวม์งคลทีม่ีชือ่เสยีง

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ รวมถงึสนิคา้ของทีร่ะลกึพื้นเมือง

ตา่งๆ ฝากญาตสินทิ มติรสหายกอ่นกลบั 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร สกุ ีเ้ห็ด 

พกัที ่ LONGWAY HOTEL  OR SAME  

วนัท ีห่ก วดัหยวนทง-รา้นบวัหมิะ – คุนหมงิ – กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่าพันปี

ภายในวดัตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปด

เหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรปูพระพุทธชนิราช

(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรฐัมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ัญเชญิไป

ประดษิฐานไวณ้ทีว่ดัหยวนทงแห่งนีน้ าทา่นเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะและศูนยน์วดแพทย์

แผนโบราณจนีใหท้า่นนวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพผ่อนคลายความเมื่อยลา้กับยานวดขนาด

พิเศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใครพรอ้มชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รูจ้ักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” 

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 
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โปรแกรมการเดนิทางเปล ีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปล ีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณทีีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ทา่นไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  โปรแกรม คนุหมงิ ตา้หล ี ่ล ีเ่จยีง หบุเขาพระจนัทรส์นี า้เงนิ (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ท่าน) 

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(ไม่มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัท ี ่21-26 ต.ค. 60 (ปิยะ) 27,900 27,900 26,900 4,800 

วนัท ี ่27 ต.ค. – 01 พ.ย. 60 26,900 26,900 25,900 4,800 

วนัท ี ่01-06,17-22 ,24-29 พ.ย. 60 26,900 26,900 25,900 4,800 

วนัท ี ่01-06,06-11, 08-13  ธ.ค. 60 27,900 27,900 26,900 4,800 

วนัท ี ่ 15-20, 22-27  ธ.ค.  60 26,900 26,900 25,900 4,800 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 18,400.- ไมม่รีาคาเด็ก 

วนัท ี ่ 27 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 32,900 32,900 31,900 6,000 

วนัท ี ่ 29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 32,900 32,900 31,900 6,000 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 22,400.- ไมม่รีาคาเด็ก 
 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   อาหารกวางตุง้ 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิที ่TG 613 

หมายเหต ุ: กรุป๊ทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัพฤหสับด ีและวนัอาทติย ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

เคร ือ่งบนิจะแวะรบั-สง่ ผูโ้ดยสารทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ท าใหเ้วลาขาไปเร็วขึน้ และ

ขากลบัถงึชา้กวา่ก าหนด ตามเวลาดงันี ้ 

BKK - KMG TG612 09.30-14.05 น.  

KMG - BKK TG613 15.20-18.10 น. 

 

16.30 น. ถงึท่าอากาศยานานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพทกุทา่น  

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 

***วนัละ 20 หยวน รวมท ัง้หมด 6 วนั ทา่นละ 120 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** แจกน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทั

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 -20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง  ๆตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ (วซี่าเด ีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรมัละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทางท ัง้หมด 6 วนั จา่ย

ทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมท ัง้หมด 120 หยวน/ตอ่คน 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วนั 

11.ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์ม่ช ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ ไม่เห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชดัเจน ไม่สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไม่สวมเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู 

เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรบัผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ (แจง้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณเีด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณทีีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณทีีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่ท่าน  

     ท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซี่า เลม่ทีม่ปีญัหา  

     ปล.สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั 

8. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปล ีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

10. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด  ๆทัง้ส ิน้ 
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    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

     2.2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเท่าน ัน้ ไม่เห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหูทัง้สองขา้งอย่าง

ชดัเจนและไม่สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดบั สรอ้ย 

ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        2.5.สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 2.6.กรณสีมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซี่า ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ท่านสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สาธารณรฐัมอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล ีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปล ีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื........................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนั (กรณไีม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

..............................................................................................................................................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์ ............................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)………………………………………………………………………. 

ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION.............................................................................................................................................. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION...................................................................................................... 

 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิความไม่สะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 


