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คนุหมิง แชงกรลีา่ ลี่เจยีง 

IMPRESSION LIJIANG  
6 วนั 5 คืน  โดยสายการบินไชน่าอสีเทิรน์ 
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หมายเหตุ : ราคาขา้งตน้ รวมค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าจนีแบบกรุป๊แลว้ ค่าทิปท่านละ 120  หยวน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ฉู่สง  ✈ O 
YIREN HOTEL  

OR SAME 

2 
ฉู่สง-ตา้หล่ี-เมืองโบราณตา้หล่ี-ผ่านชมเจดีย ์3 องค์-ตา้หล่ี-แชงกรี
ล่า-โคง้แรกแม่น ้ าแยงซีเกียง-เมืองโบราณจงเต้ียน 

O O O 
TIANRUI SUNSHINE 

HOTEL OR SAME 

3 วดัลามะซงจา้นหลิง-แชงกรีล่า-ล่ีเจียง-ร้านชา-เมืองโบราณล่ีเจียง O O O 
WEIYENA HOTEL  

OR SAME 

4 ภูเขาหิมะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่)-โชว ์IMPRESSION LIJIANG –

หุบเขาสีน ้ าเงิน-อุทยานน ้ าหยก-ล่ีเจียง-ตา้หล่ี 
O O O 

Z MAX HOTEL  

OR SAME 

5 ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหล่ี-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-
อิสระชอ้ปป้ิง 

O O O 
ENJOYING HOTEL  

OR SAME 

6 ร้านนวดฝ่าเทา้-วดัหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพ ฯ O O ✈  
 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. พิชิตภูเขา ณ จุดชมวิวเขาหมิะมงักรหยก(กระเชา้ใหญ่)  

2. ชมโชวอ์นัยิ่ งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก 

จาง อวี้ โหมว 

3. หุบเขาสนี า้เงิน (Blue Valley) …..ชมทศันียภาพสวยงามกบัทะเลสาบสี

ฟ้าคราม น า้ตกหนิปูนขนาดเลก็ 

4. เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล อาหารกวางตุง้ สุกี้เหด็  

5. พิเศษ..น า้หนกักระเป๋าท่านละ 2 ใบ / ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั รวม

เป็น 46 กโิลกรมั 

6. บริการน า้ดื่มทุกวนั วนัละ 1 ขวด 
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วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ฉู่สง 
13.00 น. คุณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา้10 เคาน์เตอร์ U  

สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ 

เช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ MU742 
18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มี

ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เยน็สบาย
ตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส่ิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติท่ีสวยงาม ผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง   หลังรับประทานอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง ซ่ึงเป็นเมืองโบราณที่มี
ความส าคญัของมณฑลยนูนานเตม็ไปดว้ยมนตข์ลงัและเสน่ห์แห่งอาณาจกัรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผา่อ้ี 

ที่พัก โรงแรม    YIREN HOTEL หรือเทียบเท่า   
วันที่สองของการเดินทาง     ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น ้าแยงซีเกียง-
เมืองโบราณจงเตีย้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หล่ี เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑลยนูนาน
ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานที่ระดบั 1,975 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล โดยมีชนกลุ่มนอ้ย
อาศยัอยูร่่วมกนักวา่ 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือวา่ “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ชาว
ไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัรตา้หล่ีก็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ป็น
จกัรพรรดิชาวมองโกลพชิิตลง แต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าใหพ้บเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หล่ีถึงล่ี
เจียง จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณแห่งตา้หล่ี สมัผสับรรยากาศอนัสงบเงียบของเมืองไท่เหออนัเป็นนคร
หลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลกัศิลาหนนัเจาซ่ึง
บนัทึกเร่ืองราวความสมัพนัธร์ะหวา่งชาวน่านเจา้กบัราชวงศถ์งั 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย 

 

 

 

น าท่านผ่านชม “ซานถ่า” หรือเจดีย ์3 องค ์แห่งวดัฉงเซ่ิง อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ีที่โดดเด่นงดงาม 
ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมีความสูงถึง 70 เมตรสร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ึงจะมีลักษณะเหมือนกับเจดียใ์นเมืองซีอานซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัย
เดียวกนั ส่วนองคเ์ล็กอีก 2 องคส์ร้างเพิม่เติมทีหลงัในสมยัราชวงศห์ยวน ซ่ึงเป็นช่วงที่พุทธศาสนาก าลงัไดรั้บ
ความนิยมสูงสุดในประเทศจีน และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่าน้ีในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจาก
ศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ช้ินในองค์เจดียจ์ากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองจงเต้ียน “แชงกรีล่า” ซ่ึงอยู่ทางทิศ
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ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซ่ึงมีพรมแดนติดกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัรหยี
ของเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยูห่่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้
ทุ่งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพที่งดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อ
วา่“ดินแดนแห่งความฝัน” ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกแม่น ้ าแยงซีเกียง (ฉางเจียงต่ียีว่าน)เกิดจากแม่น ้ าแยงซี
ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกบัเขาไห่หลอ แลว้หักเส้นทางโคง้ไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โคง้แรกแม่น ้ าแยงซี” ขึ้น จากนั้นเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า  น าท่านชม 
เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไป
ดว้ยร้านคา้ของคนพื้นเมืองและร้านขายสินคา้ที่ระลึกมากมาย 

ขอ้แนะน า  ในการเดินทางขึ้นสู่ที่สูง โดยปกติแลว้ร่างกายของคนเรา จะรู้สึกมีอาการแพอ้ากาศเม่ือขึ้นสู่ความ
สูงตั้งแต่ 2,800เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ขึ้นไป อากาศแพข้องแต่ละคนจะไม่เหมือนกนั บางคนมีอาการมาก 
บางคนมีอาการนอ้ย บางคนทอ้งเสีย บางคนเวยีนหวั หายใจไม่ออก คลา้ยจะอาเจียนฯลฯ ซ่ึง วธีิการดูแลตวัเอง
เม่ืออยูใ่นที่สูงคือ ตอ้งค่อยๆเดินชา้ๆ หรือท าอะไรก็ตามหา้มเร่งรีบ หา้มวิง่ หา้มอาบน ้ าเป็นเวลานาน เพือ่ความ
ปลอดภยัความมีการทานยาปรับสภาพร่างกายก่อนขึ้นสู่ท่ีสูง หรือควรพกออกซิเจนกระป๋องไวก้รณีฉุกเฉิน  
และทั้งน้ีลูกคา้สามารถขอค าแนะน าเพิม่เติมกบัไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์ได ้

 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  TIANRUI SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า   
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วันที่สามของการเดินทาง     วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-ร้านชา-เมืองโบราณลี่เจียง 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  เที่ยวชม วดัลามะซงจา้นหลิน ตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร สร้าง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยูก่วา่ 700 รูป สร้างขึ้นในสมยั
การปกครองของดะไลลามะองค์ที่  5 ซ่ึงใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัย
จกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศชิ์งไดมี้การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายคร้ังโครงสร้างของวดัแห่งน้ีสร้างตามแบบ
พระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลกั 2 ห้องและโอบลอ้มไปดว้ยห้องพกัส าหรับพระ
กวา่ 100 หอ้งนอกจากน้ียงัมีโบราณวตัถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปป้ันทองสมัฤทธ์ิที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู่เมืองล่ีเจียงเป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาที่มีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่ม

นอ้ยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่
นอกจากนั้นยงัมีภาษาภาพที่เป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย น าท่านแวะชิมชา ที่มีคุณภาพ และมีช่ือเสียงของประเทศจีน
จากนั้นน าท่านชมเมืองโบราณล่ีเจียงหรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจ้ิงซ่ึงเป็นเมืองที่สร้างขึ้ นมาในสมัยต้น
ราชวงศถ์งัมีประวติัยาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมืองตั้งอยูท่่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้ าน้อยใหญ่ที่ไหลมา
จากสระมงักรด าพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งน้ีมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคง
ความงามในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์เช่นอาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลิวริมธารที่ยงัคงปลิวไปมาตามสายลมล า
ธารน ้ าที่ไหลผ่านเมืองแห่งน้ีดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีท าให้เมืองโบราณล่ีเจียงไดถู้กบนัทึกเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากน้ียามค ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงามอีกดว้ย 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม    WEIYENA   HOTEL หรือเทียบเท่า   
วันที่ส่ีของการเดินทาง    ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์ IMPRESSION LIJIANG-หุบเขาสีน ้าเงิน- 
                      อุทยานน ้าหยก-ลี่เจียง-ต้าหลี่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าทุกท่านเดินทางสู่อุทยานภูเขาหิมะมงักรหยก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง เป็นภูเขาสูง
ที่ตั้งตระหง่าน ซ่ึงมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า(กระเชา้ใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณ
จุดชมววิ บนเขาหิมะมงักรหยกที่ความสูงระดบั 4,506 เมตรใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเยน็และยิง่ใหญ่ของ
ภูเขาแห่งน้ี และเม่ือมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรก าลงัเล้ือย สีขาวของหิมะทีป่กคลุมอยู่
นั้นดูราวกบัหยกขาว ที่ตดักบัสีน ้ าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นท่ีมาของช่ือ ภูเขาหิมะ
มงักรหยก นัง่เอง จากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิง่ใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี้  โหมว 
ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชน้กัแสดงกวา่ 600 
ชีวติ แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวติความเป็นอยู ่และชาวเผา่ต่างๆ ของเมืองล่ีเจียง 
ความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้บัจางอ้ีโหมว ผูก้  ากบัชาวจีนที่มีช่ือเสียงในระดบัโลก ล่าสุดได้
ฝากผลงานไหก้บัพธีิเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก(BEIJING 2008) ที่สร้างความประทบัใจไปทั้งโลกเม่ือปลายปี 2551 

 

   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

CHILL SQUARE TRAVEL 028868518 , 0945453095-6 , 0948522112 Line ID:@chill.co.th

CHILL SQUARE TRAVEL 028868518 , 0945453095-6 , 0948522112 Line ID:@chill.co.th



GT-KMG MU03                                                                                                         หนา้ 7 จาก 15 

สุกีป้ลาแซลมอล 
บ่าย 

 

 

 

เดินทางสู่ หุบเขาสีน ้ าเงิน (Blue Valley) หุบเขาที่อยูติ่ดดา้นหลงัของภูเขาหิมะมงักรหยก ทศันียภาพสวยงาม
กบัทะเลสาบสีฟ้าคราม น ้ าตกหินปูนขนาดเล็กและภูเขาหิมะมงักรหยกเป็นพื้นหลงั น ้ าที่ไหลผ่านหุบเขาน้ีคือ
น ้ าที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาหิมะมงักรหยก เน่ืองจากจุดน้ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามที่มีฉากหลังคือภูเขาหิมะ
มงักรหยกมีน ้ าตกและแม่น ้ าก่ึงทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของศิลปินนักวาดภาพและคู่รักที่มกัจะมาถ่ายภาพที่น่า
ประทบัใจ  เดินทางสู่ อุทยานน ้ าหยก ซ่ึงมีตาน ้ าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน ้ าที่ซึมมาจากการละลายของ
น ้ าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ
ประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์งมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม้ขา้งขวาเป็นพ่อขา้งซ้ายเป็นแม่และน ้ าตกมงักรที่ไหล
หลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกช่ือว่ามงักรออกถ ้ าชั้นที่สองช่ือว่ามงักรเล่นน ้ าชั้นท่ีสามช่ือว่ามงักร
โบยบินและยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี  คณะเดินทางกลบัสู่
เมืองตา้หล่ี 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรม   Z MAX  HOTEL หรือเทียบเท่า   
วันที่ห้าของการเดินทาง     ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 แวะชมสินคา้สาหร่ายเกลียวทอง พืชใตน้ ้ าล ้ าคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซ่ึงมีสารอาหารอยูน่ับไม่

ถว้น อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้าจากนั้น หลงัอาหารเชา้น าคณะเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงเมืองเอก
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยนูนานมีประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุม
พื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่งเหนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่ง
ฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เยน็สบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว ส่ิงที่มีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อาหรกวางตุ้ง 
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 น าท่านแวะชม ร้านหยก หยกที่มีช่ือเสียงของจีน หลงัจากนั้นแวะชม ร้านผา้ไหม  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่มี
คุณภาพ  จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพื้นเมืองฝากญาติสนิท 
มิตรสหายก่อนกลบั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม    ENJOYING  HOTEL หรือเทียบเท่า   
วันที่หก ของการเดินทาง ร้านนวดฝ่าเท้า-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพ ฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 จากนั้นเดินทางสู่ ร้านนวดฝ่าเทา้ เป็นร้านยานวดขนาดพเิศษสูตรเดียวไม่ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที่
รู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ้พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา
สามัญประจ าบา้น  น าคณะเขา้ชมวดัหยวนทงซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนน
หยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที่ใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายเุก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืน
สวยงามกลางลานมีสระน ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคาร
สร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จ าลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี
คนที่ 15 ของไทยใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไวณ้ที่วดัหยวนทงแห่งน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
สุกีเ้ห็ด 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเท่ียวบินที่ MU741 

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.....................      
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
คนุหมิง แชงกรลี่า ลี่เจยีง 

IMPRESSION LIJIANG  

6 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิไชน่าอสีเทริน์ 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตํา

กวา่ 18 ปี 
 

พกัเดยีวเพมิ 

18-23 ต.ค. 60                                                24,999.- 24,999.- 4,500.- 

21-26 พ.ย. 60                                                22,999.- 22,999.- 4,500.- 

01-06 ธ.ค. 60 24,999.- 24,999.- 4,500.- 
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ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยรวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาแล้ว*** 
ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 

ท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เดก็เกบ็ทิปเท่าผู้ใหญ่*** 
ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 

**บริการแจกน า้ด่ืมวันละ 1 ขวด ทุกวนั ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านบัวหิมะ ร้านนวดฝ่าเท้า  ร้านใบชา ร้านหยก ร้านผีเซ๊ยะ และร้านไข่มุก ซ่ึง
จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทกุท่านทราบว่า ทกุร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

*ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก* 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราบริการนี้รวม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท 

• เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ
ได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้   
ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีา(ปกติ 4 วนัท าการ) เพิม่ 15,00 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 

หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 

**วซ่ีากรุ๊ปใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ต + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใชม้าตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายยืน่เขา้สถานทูต** 

โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ 
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน  
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียิปต์ 12.ซาอุดอีาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย  
16.ศรีลังกา 17.ลเิบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถย่ืนค าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ 

ต้องย่ืนค าขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่าน้ัน และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วัน ท าการ 

***เดินทางเข้าประเทศดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมี่อายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมี่อายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ ามนั  
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อัตราบริการนี้ไม่รวม 

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หกั ณ ที่จ่าย 3 % 

2.กระเป๋าเดินทาง 

3.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนดท่าละ 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้ าหนกัเกินจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเพิม่เติม 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8.  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 120 หยวน/ท่าน/ทริป 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือได้รับ
เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา
ขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย
ก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
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8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุก 

     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลูีกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดีย่ว** 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจีนส าหรับผูท้ี่ถือพาสสปอร์ตไทย 
** ยืน่วซ่ีาเด่ียวค่าบริการดงัน้ี ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
ส าหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง 
กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยูปั่จจุบนั ที่อยูท่ี่ท  างาน ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา 
เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
 
โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
10. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
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ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านที่แปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
น ารูปถ่ายที่มีววิดา้นหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท  าวซ่ีา 
น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 
 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
ประกาศ 
เน่ืองจากสภาวะน ้ ามนัโลกทีมี่การปรับราคาสูงขึ้น ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานที่ท  างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ที่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัที่..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่..............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที่........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที่..............................เดือน.............................ปี
................................. 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพือ่   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
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